Persondatapolitik
I ROLTEC beskytter vi de personoplysninger, vi har om dig som kunde i ROLTEC eller bruger af ROLTEC’s
produkter.
Vores ønske er, at du skal føle dig tryg i, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Derfor behandles
dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Vi har derfor vedtaget denne
persondatapolitik omkring behandling af dine data. Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende vores
behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@roltec.com.
Vi behandler kun de data, som er nødvendige, for at vi kan levere tjenester og produkter til dig - oftest i
forbindelse med en aftale med en kommune om levering af et givet ROLTEC produkt tilpasset dig - samt
overholde en retlig forpligtelse f.eks. i forhold til bogføringsloven eller anden retlig forpligtelse.
Oplysningerne slettes, når vi i henhold til lovgivningen ikke længere er pålagt at gemme dem, eller når der
ikke længere er et formål med at opbevare dem.
Som kunde eller bruger af ROLTEC’s produkter indsamler vi følgende personoplysninger navn, adresse,
telefonnummer, e-mailadresse, evt. fødselsdato og pårørende navn. ROLTEC indsamler ikke cpr-nummer.
ROLTEC bruger ikke e-mailadressen til markedsføring og videregiver heller ikke oplysningerne til
tredjemand.
Som dataansvarlig indsamler, behandler og opbevarer vi udelukkende dataene med det formål at kunne
levere de ydelser, som henhører under ROLTEC’s kerneområde.
I forbindelse med rekruttering bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det
formål at kunne besvare og vurdere ansøgningen i forhold til det respektive job. Ansøgning og bilag bliver
delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor
virksomheden.
Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet og rekrutteringsprocessen er afsluttet.
Derefter slettes ansøgningerne. Såfremt ROLTEC ønsker at gemme en ansøgning indhentes der samtykke
hos den pågældende ansøger.
Ved modtagelse af uopfordrede ansøgninger gennemlæses ansøgningen, og har den interesse for ROLTEC,
deles den internt med den relevante afdelingsleder for vurdering, om der skal iværksættes en
rekrutteringsproces som ved opslåede jobs. Alternativt slettes ansøgningen straks.
Det er vigtigt, at de persondata, vi har registreret, er korrekte, og vi beder dig derfor rette henvendelse til
os på info@roltec.com eller tlf. 87434900, såfremt der sker ændringer.
Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan også få oplyst, hvor længe
vi opbevarer persondata. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om
dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Hvis
du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt
til Datatilsynet.
.

