PRIVATLIVSPOLITIK
SGA A/S

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan SGA A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.
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DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
SGA A/S
CVR-nr. 33 64 38 02
Park Allé 355
2605 Brøndby
persondata@semler.dk
+ 45 43 28 82 00
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BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN
Formål

Kategorier af
personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

Personbefordring med fly

Vi behandler følgende
kategorier af
personoplysninger om dig:

Vi
indsamler
oplysninger
fra
følgende kilder:

Vi kan dele dine
personoplysninger med:

Vi vil opbevare personoplysninger så
længe det er nødvendigt til de formål, der
er nævnt.

a)

•

Vi
behandler
dine
personoplysninger
som
beskrevet ovenfor baseret på
følgende
behandlingsgrundlag
•

•

Vi indsamler oplysninger om dig
med henblik på at kunne medtage
dig som passager på flyvninger.

•
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Almindelige
personoplysninger:
Navn og pasoplysninger

Direkte fra dig
eller fra en person
bemyndiget hertil
af dig

Art. 6.1.b: Behandling
er nødvendig af hensyn
til opfyldelse af en
kontrakt,
som
den
registrerede er part i,
eller af hensyn til
gennemførelse
af
foranstaltninger,
der
træffes
på
den
registreredes
anmodning forud for
indgåelse
af
en
kontrakt.

•

Lufthavnsmyndigheder i
destinationslande
Lufthavnshandlingsse
lskaber

•

Oplysninger slettes senest en måned
efter returflyvningen er gennemført

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Vi benytter Microsoft 365, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se listerne over Microsofts underdatabehandlere på
Microsofts hjemmeside, her, her og her.
I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt "sikkert tredjeland", og ellers sker overførslen på grundlag EU-Kommissionens
standardkontraktbestemmelser. Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på kontaktinformationerne anført ovenfor.
Vi overfører derudover dine personoplysninger til de lande uden for EU/EØS, vi skal flyve dig til.
Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag:
For så vidt angår Australien, Canada og USA sker overførslen på grundlag af artikel 45, stk. 1, idet EU-Kommissionen har indgået aftale med de pågældende lande
om overførsel af oplysninger om flypassagerer (PNR-data) og der således foreligger en afgørelse fra EU-Kommissionen om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
For øvrige lande uden for EU/EØS sker overførslen på grundlag af artikel 49(1)(b), da overførslen er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen med dig.
2

4

PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Oplysningerne er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke kunne befordre dig til din destination, da vi er forpligtet til at give oplysningerne til
lufthavnsmyndighederne på destinationen.
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DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:
•

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.

•

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

•

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

•

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke
have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

•

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

•

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder via hjemmesiden https://gdpr.semler.dk og du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på de ovenfor nævnte
kontaktoplysninger.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette
afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 24/05-2018
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