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Sådan behandler Damvig A/S Persondata
Er du kunde?
Når I bliver kunde hos Damvig A/S, indtaster vi kontaktperson, navn på virksomhed, adresse, telefonnummer,
CVR-nummer og e-mail.

Håndtering af interne dokumenter
Vores medarbejdere sender ikke referater og lignende ud via e-mail, der indeholder personfølsomme informationer. I
stedet kan de hente relevante dokumenter via et link.
Den enkelte medarbejder opbevarer generelt ikke personfølsomme oplysninger lokalt. Disse data skal tilgås via log-in
til vores CRM og Økonomisystem.
Hver medarbejder, skal sørge for, at der aldrig ligger personfølsomme oplysninger fremme på skriveborde eller
lignende, når de forlader deres plads.

Sådan behandler vores underleverandører personfølsomme data
Vi har indgået databehandleraftaler med vores underleverandører, så vi sikrer, at vores samarbejdspartnere også behandler de personfølsomme oplysninger i henhold til Persondataforordningen.

Nyhedsbreve
På hjemmesiden www.damvig.dk kan du desuden tilmelde dig vores nyhedsbrev med nyheder fra Damvig A/S og 3D
print generelt.
Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, accepterer du disse betingelser:
• Jeg accepterer, at Damvig A/S gemmer mine oplysninger, så de kan kontakte mig via e-mail for at sende mig
nyhedsbreve med informationer om produkter og generel information om branchen.
• Jeg ved, at jeg til enhver tid kan afmelde mig enten gennem link i nyhedsbrevet, ved at kontakte virksomheden på
43 99 37 36 eller sende en mail til info@damvig.dk
• Jeg er klar over, at Damvig A/S ikke deler mine personfølsomme oplysninger med tredjepart.

Sådan behandler vi data efter endt samarbejde
Skulle du mod forventning ønske at stoppe samhandelen med Damvig A/S, er vi forpligtet til at opbevare alle relevante
regnskabsmæssige informationer i fem år i henhold til regnskabsloven.

Ansat i Damvig A/S
Når du bliver ansat, har vi brug for disse oplysninger: navn, adresse, CPR.nr, bankkonto, telefonnummer og eventuel e-mail.
Vi sender et detaljeret brev til dig om, hvordan vi håndterer og opbevarer data, samt hvem der har adgang til dem.
Vi har desuden informeret alle vores nuværende medarbejdere om, hvordan vi håndterer, deler og opbevarer deres data.
Søger du job hos os, opbevarer vi din ansøgning i seks måneder, hvorefter den bliver makuleret.
(Læs om cookies på side 2)

Cookies
Hvad er cookies
En cookie er en datafil, som hjemmesider gemmer på din computer, for at de kan genkende computeren næste gang,
du besøger siden. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder information
om for eksempel:
• Brugerindstillinger
• Hvordan hjemmesiden benyttes
En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Oftest hjælper de med
at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, så webredaktionen kan forbedre brugeroplevelsen. I flere tilfælde kan
cookies være nødvendige for at levere en service.

Typer af cookies
Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies). Cookies kan dog også
indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies). Persistent
cookies gemmes typisk på harddisken.
Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den
side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side,
som brugeren besøger.

Cookies på damvig.dk
På damvig.dk bruger vi cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På damvig.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som
cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.
Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden
og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive
oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.
Google Analytics sætter to typer cookies:
• En persistent cookie, der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine
der er brugt, keywords og så videre.
• Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter
hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser.
Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.
How Google Analytics uses Cookies

Sådan afviser du brugen af cookies
Du kan afvise lagring af cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Eftersom en
cookie befinder sig hos dig som klient, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies.
Ønsker du ikke at modtage cookies fra damvig.dk, kan du i de fleste nyere browsere vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.
Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

Afvisning af cookies fra Google Analytics
Hvis du ikke ønsker, at dit besøg skal registreres af Google Analytics, kan du benytte dig af Googles Opt-Out Browser
Add-on. Vær opmærksom på, at dine besøg på andre sider, der anvender Google Analytics, heller ikke vil blive registreret, hvis du installerer dette browser plugin.
Google Analytics opt-out Browser Add-on
Se desuden disse vejledninger til de mest almindelige browsere:
• Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer
• Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox
• Vejledning i at slette cookies i Google Chrome
• Vejledning i at slette cookies i Opera
• Vejledning i at slette flash cookies (alle browsere)
Vi er opmærksomme på kravet om samtykke fra brugerne, når der anvendes cookies. Vi arbejder på en løsning.

Har du spørgsmål?
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 43 99 37 36 eller sende en mail til
info@damvig.dk

