PRIVATLIVSPOLITIK
ANSVARLIG FOR DINE DATA
Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:
RIVAL A/S
CVR-nr. 46 29 38 19
Svejstrupvej 23
8660 Skanderborg
Tlf. 8657 7177
mail@rival.dk

REGLERNE OM PERSONDATA
Reglerne om persondata findes i den danske Databeskyttelseslov og EU's Forordning om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (Persondataforordningen).

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan
identificeres.

HVILKE OPLYSNINGER OG FORMÅL
RIVAL indsamler kun de nødvendige personoplysninger til specifikke og saglige formål. Hvilke typer
personoplysninger, RIVAL behandler, afhænger af det enkelte formål. Nedenfor kan du læse mere om,
hvilke personoplysninger, RIVAL indsamler, til hvilke formål, og hvordan vi beskytter oplysningerne.
Derudover kan du læse om de rettigheder, du har, når RIVAL behandler dine personoplysninger.

NÅR DU BESØGER www.rival.dk
Når du besøger RIVALs hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig i form af ”cookies”, som
opsamler information om din adfærd på vores hjemmeside.
Du kan læse mere herom i cookie-deklarationen på www.rival.dk
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet
ovenfor og som yderligere beskrevet i cookie-deklarationen på vores hjemmeside.
Disse oplysninger behandler vi på grundlag af dit samtykke, jf. art. 6 (1) (a), samt artikel 6 (1) (f), hvor
RIVAL behandler disse oplysninger med henblik på, at kunne tilbyde dig en interessant hjemmeside,
som fungerer optimalt.

Du kan læse mere om brugen af cookies i cookie-deklarationen, hvor du også kan tilbagekalde eller
ændre dit samtykke ved at fravælge cookies, ligesom du kan blokere cookies i din browser.
Oplysninger i relation til indsamling af permanente cookies slettes efter endt periode, eller når du
trækker dit samtykke til afgivne cookies tilbage. Session-cookies slettes i det øjeblik du forlader siden.

NYHEDSBREV
For at RIVAL kan målrette sin kommunikation bedst muligt til dig, anvender vi dine personoplysninger
med det formål at kunne levere nyhedsbreve til dig.
For at kunne levere denne ydelse behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger herunder
oplysninger om navn, stilling, e-mail, telefon og hvor du er ansat.
Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6 (1) (f). De
legitime interesser, vi forfølger, er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det
materiale, vi udsender.
Såfremt du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, gemmer vi dine oplysninger, så længe du ønsker at
modtage materiale fra os og i et år derefter.

MODTAGERE
Vi behandler oplysningerne fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter,
hverken i eller uden for Danmark.

DINE RETTIGHEDER
Som person har du følgende rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen:
1. Retten til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
2. Retten til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset
3. En ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte
markedsføring
4. Retten til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i en struktureret,
almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
5. Er behandlingen af dine personoplysninger baseret på et samtykke har du ret til at
tilbagetrække dit samtykke til enhver tid. Tilbagekaldelsen vil ikke påvirke lovligheden af
behandlingen, der er foretaget inden du tilbagetrak dit samtykke. Dette kan du gøre ved at
kontakte RIVAL på tlf. 86 57 71 77 eller mail@rival.dk
6. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DI
behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger
på www.datatilsynet.dk

Er du i tvivl om hvordan du gør brug af dine rettigheder, så kan du kontakte RIVAL på mail@rival.dk
eller på tlf. 86 57 71 77.
I nogle tilfælde er det ikke muligt gøre brug af dine rettigheder fordi der enten er betingelser for eller
begrænsninger på disse. Fx kan retten til dataportabilitet være udfordret i det konkrete tilfælde – dog
afhænger det altid af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN
RIVAL forbeholder sig retten til at ændre i denne privatlivspolitik på baggrund af væsentlige ændringer
i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre
hjemmesiden.

Skanderborg, den 17. november 2020
RIVAL A/S

Henrik Holvad
Adm. direktør

