PRIVATLIVSPOLITIK
SEMLER LEASING A/S

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan SEMLER LEASING 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:
SEMLER LEASING A/S
CVR-nr. 32 06 18 77
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

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

Levering af vores ydelse:
a)

Udlejning, leasing og udlån af
biler: Personoplysninger
anvendes til indgåelse og
administration af leje-, udlånog leasingaftaler til
medarbejdere i Semler
koncernen, aktionærer samt
specifikke medarbejdere og
VIP-kunder.

Almindelige
personoplysninger:

Direkte fra dig
Koncernselskaber
Myndigheder

Navn*, adresse, email,
telefonnummer, civilstand,
CPR-nummer*,
(ind)betalingsoplysninger,
stelnummer*,
registreringsnummer*,
stillingsbetegnelse,
billeder af bilen,
leasingaftaler,
forsikringsoplysninger,
medarbejdernummer,
benzinforbrug,
økonomiske forhold*,
herunder RKI-oplysninger
b)

•

Artikel 6.1.b (nødvendig af
hensyn til opfyldelse af en
kontrakt, som du er part i,
eller af hensyn til
gennemførelse af
foranstaltninger, der træffes
på den registreredes
anmodning forud for
indgåelse af en kontrakt)
•

•

Personoplysninger
vedrørende
lovovertrædelser og
straffedomme
Overtrædelse af
strafbelagt lovgivning,
her færdselsloven
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Artikel 6.1.b
(nødvendig af hensyn
til opfyldelse af en
kontrakt, som du er
part i)
Artikel 6.1.f (Nødvendig
for forfølgelsen af den
legitime interesse for
os.) Vores legitime
interesser omfatter
o Muligheden for at
sikre, at vi indgår
aftaler, der er
tilpasset din økonomiske situation
o Muligheden for at
tilbyde dig den mest
relevante service ud

•
•

•

•

•

Koncernselskaber
Leverandører og
forhandlere, herunder
IT-leverandører,
support,
vareleverandører.
Samarbejdspartnere,
sikkerheds- trackingog
kontrolvirksomheder,
klargøringsvirksomhe
der, tankstationer.
Leasingselskaber,
forsikringsselskaber,
banker og andre
finansielle
institutioner, som vi
samarbejder med for
at assistere vores
virksomhed
Offentlige
myndigheder,
herunder SKAT

•

Vi opbevarer oplysninger om dig så
længe du er aktiv kunde eller
medarbejder hos os. Vi betragter
dig som aktiv kunde eller
medarbejder så længe, vi inden for
de seneste tre år har været i
kontakt med dig. Oplysninger om
dig slettes, når du ikke har været
aktiv kunde i et år; altså 4 år efter
vores seneste kontakt med dig.
Undtagelser:
o

o

Oplysninger, der indgår i
bogføringsmateriale (fakturaer
mv.), opbevares i
overensstemmelse med
bogføringslovens regler; dvs.
fem år fra udgangen af det
regnskabsår, registreringen
vedrører, uanset om denne
periode går ud over grænsen
for, hvor længe vi anser dig
for aktiv kunde jf.
ovenstående.
Oplysninger om biler
opbevares i hele bilens levetid

Formål

Kategorier af
personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

•

•

Modtagere

Opbevaring

Vi kan dele dine
personoplysninger med:

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

fra kendskab til din
historik
§8i
databeskyttelsesloven
vedrørende oplysninger
om strafbare forhold og
straffedomme
§ 11 i
databeskyttelsesloven
vedrørende oplysninger
om CPR-nummer

Markedsføring
Personoplysninger bruges til at
målrette vores kommunikation
med dig, sådan at vi i videst
muligt omfang kan præsentere dig
for de mest relevante tilbud.

Vi behandler følgende
kategorier af
personoplysninger om dig:

Vi indsamler
oplysninger fra
følgende kilder:

c)

•
•

Almindelige
personoplysninger:

•

Direkte fra dig
Din historik hos os

Navn, adresse, email,
telefonnummer, stelnummer,
registreringsnummer,
leasingaftaler,
forsikringsoplysninger,
benzinforbrug,

Artikel 6.1.f (Nødvendig
for forfølgelsen af den
legitime interesse for
os.) Vores legitime
interesser omfatter
o Muligheden for at
tilbyde dig den mest
relevante service ud
fra kendskab til din
historik

•
•

Koncernselskaber
Leverandører og
forhandlere, herunder
IT-leverandører,
support,
vareleverandører.

•

Vi opbevarer oplysninger om dig så
længe du er aktiv kunde eller
medarbejder hos os. Vi betragter
dig som aktiv kunde eller
medarbejder så længe, vi inden for
de seneste tre år har været i
kontakt med dig. Oplysninger om
dig slettes, når du ikke har været
aktiv kunde i et år; altså 4 år efter
vores seneste kontakt med dig.
Undtagelser:
o
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Oplysninger om biler
opbevares i hele bilens levetid
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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.
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PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Oplysningerne markeret med "*" er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan levere produkter og services til dig, som du
ønsker.
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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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