Persondatapolitik for Fantask
Fantask er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:
Fantask
Sankt Peders Stræde 18
1453 København K
CVR-nr: 27621813
Telefon: 33118538
E-mail: fantask@fantask.dk

Kort fortalt.
Fantask indsamler personoplysninger (navn, adresse, telefon, email, evt. firmanavn, land),
når du bestiller varer, eller får oprettet abonnement hos os, i butikken eller på vores hjemmeside.
Vi bruger de indsamlede oplysninger til at sende dig dine varer, og evt. kontakte dig ang.
dine bestillinger eller abonnementer.
•

•
•
•

Fantask sælger eller deler ikke dine oplysninger til 3. part.
Eneste undtagelse fra dette er hvis du bestiller varer som skal sendes som pakke,
dine oplysninger vil da blive overført til vores pakke leverandørs it-system.
Fantask opbevarer alle oplysninger på servere i Danmark.
Fantask opbevarer ikke dine kreditkort eller bankkonto oplysninger.
Du kan afmelde dig nyhedsbreve, som vi kun sender, hvis du selv har tilmeldt dig, på
www.fantask.dk eller ved at kontakte os.

Den lange forklaring.
Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger
og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Når du bruger vores hjemmeside, men ikke bestiller noget, indsamler vi ingen data.

Når du handler hos os, i butikken eller på hjemmesiden, behandles følgende
personoplysninger:
•
•

•

Formål: Når du er oprettet som kunde hos Fantask indsamler vi de oplysninger, der er
nødvendige for, at vi kan levere de bestilte varer eller abonnementer.
Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi indsamler de oplysninger, der er
nødvendige for at leve op til de aftaler, der indgås og det er f.eks.: navn, adresse,
telefonnummer, e-mail og ved abonnement de serier man ønsker abonnement på.
Retsgrundlag: Opfyldes lovkrav jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk l, litra a. bl.a.
bogføringsloven, behandlingen af personoplysninger er nødvendig som led i opfyldelsen af

aftaler vi er part af jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk l, litra b. og for at forfølge
en legitim interesse jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk l, litra f.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
•

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

•

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

•

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, dette gælder dog ikke incassokunder samt
dårlige betalere, da vi forbeholder os ret til at gemme disse for vor egen beskyttelse.

•

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis
du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.

•

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

