Glieses persondatapolik
1. Indsamling af persondata
Gliese A/S registrerer persondata på www.gliese.dk, når vi modtager henvendelser via kontaktformularen
på hjemmesiden, pr. telefon eller i e-mails.

Vi registrerer følgende oplysninger:
Kontaktoplysninger
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Derudover gemmer vi eventuelle billeder, som vedhæftes
i kontaktformularen eller sendes i e-mails. Vi gør opmærksom på, at informationer, sendt gennem
hjemmesiden, ikke sendes krypteret.
Vi anvender disse oplysninger til at:



Besvare henvendelser sendt via vores kontaktformular
Give bedst muligt svar og tilbud på konkrete spørgsmål og henvendelser

Du kan til enhver tid få indsigt i de data, vi har registreret om dig. Derudover kan du gøre indsigelse mod
registreringerne i henhold til reglerne i Persondataloven.

2. Anvendelse af cookies
Vi anvender 1.parts cookies på hjemmesiden for at optimere din brugeroplevelse. Vi stræber efter at have
en så brugervenlig hjemmeside som mulig, og derfor benytter vi disse cookies til at se, hvordan brugerne
anvender vores hjemmeside, og hvor de besøgende kommer fra på nettet. Cookies kan altid slettes i dine
browserindstillinger.

3. Opbevaring af registrerede persondata
Gliese A/S opbevarer dine registrerede data fra kontaktformularer og e-mails i den tid, du er kunde hos os,
eller indtil det ikke er relevant mere i henhold til den enkelte sag. Ifølge bogføringsloven skal vi opbevare
visse oplysninger i fem år, herunder for eksempel dine fakturer.
Er der taget billeder i forbindelse med lovpligtig kvalitetssikring og installationer, opbevares de så længe,
som vi er pålagt af loven.

4. Videregivelse af persondata
Gliese A/S sælger aldrig dine oplysninger. Videregivelse af oplysninger sker kun ved samtykke fra dig eller i
tilfælde, hvor vi er nødt til at videregive oplysninger til samarbejdspartnere eller betroede virksomheder for
at kunne løse og færdiggøre opgaven.

5. Sikkerhed
I Gliese A/S gør vi alt for at beskytte os og vores kunder mod uautoriseret adgang, offentliggørelse eller
ødelæggelse af de persondata, som vi opbevarer.

