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Information til kunder om behandling af personoplysninger hos Hoff Sko Ortopædisk Skomageri
Hoff Sko Ortopædisk Skomageri er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os, og har således i
henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.
For personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer,
databeskyttelseslovgivningen samt evt. øvrig lovgivning sætter herfor.
Dette indebærer bl.a., at du til enhver tid kan rette henvendelse til os, hvis du har spørgsmål til vores
behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til
databeskyttelseslovgivningen.
Formål
Formålet med de personoplysninger, som Hoff Sko Ortopædisk Skomageri registrerer og opbevarer, er
alene at kunne varetage opgaver for dig, herunder kontakt med din kommune (ansøgning/tilbud/faktura).
Oplysningerne stammer fra dig selv og evt. fra læge/sundhedspersonale i form af dokumentation, som du
videregiver til os, for at vi kan udføre opgaver for dig i.h.t. eventuelle lægelige instruktioner.
Som hovedregel gælder, at vi registrerer så lidt som muligt.
Hvilke personoplysninger er der tale om?
Hvis du får tilskud fra kommunen

Hvis du er privatkunde og skal bruge en faktura

Kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og evt. email.
CPR-nummer
Evt. årsagen til dit behov for ortopædisk
hjælpemiddel

Kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og evt. email.

Ved din underskrift på ansøgning/tilbud giver du
tilladelse til, at vi registrerer og opbevarer disse
oplysninger.

Når du skal bruge en faktura, accepterer du
samtidig, at vi registrerer og opbevarer disse
oplysninger.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Vi er to personer i firmaet og dermed kun to personer med adgang til dine oplysninger.
Ved bestillinger fra underleverandører bruger vi navn/initialer/læsteplads.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger så længe kundeforholdet består. Hvis du ikke mere ønsker at være kunde hos
os, bedes du venligst give os besked, så vi kan slette/anonymisere dine oplysninger, samt makulere
eventuelt papirmateriale.
Bemærk: Hvis vi ikke hører fra dig i en 5-års periode, går vi ud fra, at kundeforholdet er ophørt, og dine
data vil derfor blive slettet/anonymiseret/makuleret.
Web og cookies
Vi er ikke en webbutik, og vi bruger ikke cookies eller indsamler oplysninger via vores hjemmeside.
Vores udbyder har en anonymiseret statistik for besøg på siden.
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