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Persondatapolitikken beskriver, hvordan Erhvervsbrillen behandler dine persondata og, hvilke
rettigheder du har.

Hvad er retsgrundlaget for Erhvervsbrillens behandling af dine persondata ?
• Behandlingen af dine persondata skal overholde EU´s Persondataforordning (GDPR) med
hensyntagen til, at dine helbredsoplysninger behandles som ”særlig personfølsomme data”
jfr. Sundhedsloven.

Hvad er Erhvervsbrillens formål med behandling af dine persondata ?
• At undersøge øjnenes helbredstilstand bl.a for at tage stilling til om du skal henvises til
øjenlæge. Øjnenes helbredstilstand på et givent tilpunkt skal journalføres så udviklingen kan
følges jfr. vores sundheds authorisation.
• Vi skal på baggrund af en synsprøve rådgive dig, om du vil have glæde af synskorrektion.
Hvis dette skulle være tilfældet, skal vi fremlægge de muligheder for synskorrektion, som
passer til netop dig. Disse overvejelser journalføres.
• Dine persondata skal benyttes i forbindelse med bestilling og levering af den valgte
synskorrektion.
• Vi benytter dine persondata i de administrative rutiner, der er nødvendige for at overholde
bl.a bogføringsloven.

Hvilke oplysninger indhenter og opbevarer Erhvervsbrillen ?
• Allerede når vi gennemfører den første synsprøve og/eller opretter den første journal, er
Erhvervsbrillen i henhold til sundhedsloven, forpligtet til at registrerer CPR-nr., navn,
adresse og relevante helbredsoplysninger i relation til synet.
• Vi supplerer normalt CPR-nr., navn og adresse med kontaktinformationen som e-mail og
mobil nummer.
• Vi registrerer og opbevarer købshistorik.

Hvem kan Erhvervsbrillen videregive persondata til ?
• Øjenlæger og sundhedspersonale med hvem vi har et tæt samarbejde.
• Vore leverandører der ved bestilling af sikkerhedsbriller/skærmbriller/arbejdsbriller
modtager dit kundenummer hos Erhvervsbrillen, din synskorrektion og om nødvendigt dit
navn.
• Vores leverandører er Unico Graber, Zeiss, Essilor/BBGR og Sonova.

Hvordan behandler Erhvervsbrillen personoplysninger?
• Alle persondata behandles fortroligt. Kun personer, der skal behandle dine persondata, har
adgang. I vores IT system kan dit CPR-nr. og heldbredsoplysninger kun tilgåes af
Erhvervsbrillens personale, og der logges for sporbarhed. Behandling af
helbredsoplysningerne finder sted i et omfang, der er nødvendig i forhold til den
sundhedsydelse som Erhvervsbrillen leverer og for at efterleve sundhedsretslige
forpligtelser.
• Ved enhver kundekontakt på virksomheden verificeres de registrerede persondata.
• Vi sammenkører ikke dine oplysninger med andre eksterne IT systemer, herunder Facebook
og andre sociale medier.

Hvordan behandler Erhvervsbrillen dine persondata til markedsføring ?
• Erhvervsbrillen bruger ikke dine data til markedsføring.

Hvor længe beholder Erhvervsbrillen dine personoplysninger ?
• De persondata, som er optaget i din journal, skal være tilgængelige i mindst 5 år efter sidste
registrering for at opfylde journaliserings pligten.
• I henhold til bogføringsloven skal relevante økonomiske persondata opbevares i mindst 5 år.

Hvordan håndterer Erhvervsbrillen dine rettigheder ?
• Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler vedrørende dig.
Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine
personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede
os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du beder om det, og ønsket
ikke er i strid med gældende lovgivning, vil vi slette de personoplysninger, som vi har
registreret om dig uden unødigt ophold. Under visse omstændigheder kan du også anmode
om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger og anmode om, at vi transmitterer
oplysningerne til en anden dataansvarlig.
• Da vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid
trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os på e-mail:
mail@erhvervsbrillen.dk.
• Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål
som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os på :
mail@erhvervebrillen.dk

