Persondatapolitik for Tejn Vandværk
Introdukton

For at kunne levere vandforsyning er der vigtge personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores
persondatapolitk er ent so en hjælp tl at forstå, hvilke data vi indsa ler, hvorfor vi indsa ler de , og
hvad vi anvender de tl. Dete er vigtge oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig td tl at læse de .
Skulle du have spørgs ål, eller ønsker du yderligere infor aton, er du velko
vores persondataansvarlige:

en tl at henvende dig tl

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig
21269822, post@tejnvand.dk

Dataansvarlig

Tejn Vandværk, Bohnebakken 20, 3770, Allinge (CVR-nu

er 35066713)

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, so du eller en anden part, ekse pelvis ejendo s ægler eller udlejer,
har udleveret tl os i forbindelse ed din tlfytning tl vandværkets forsyningso råde. Endvidere behandler
vi løbende oplysninger o dit forbrug af vand.
Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op tl vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i
forbindelse ed afregning af forbrug sa t vores forpligtelser i forbindelse ed vandforsyningsloven.
Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne dig
Typisk drejer det sig o

ed vand.

disse personoplysninger:

·

Navn, adresse, telefon, e- ail

·

Målernu re, forbrugernu

·

Forbrugsdata der kan henføres tl en person

er (kundenu

er)

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi stræber efer at slete (eller anony isere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog
opbevarer vi de altd i ini u 5 år af hensyn tl bogføringsloven. Ofe opbevarer vi forbrugsoplysninger
længere af hensyn tl statstske for ål, ekse pelvis i forbindelse ed ejerskife.

Dine retgheder efer persondataforordningen
I forbindelse

ed vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige retgheder:

·

Reten tl at

·

Reten tl at få indsigt i dine personoplysninger.

·

Reten tl at få urigtge personoplysninger retet.

·

Reten tl at få dine personoplysninger sletet.

·

Reten tl at gøre indsigelse

odtage oplysning o

hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).

od at dine personoplysninger anvendes tl direkte

arkedsføring.

·

Reten tl at gøre indsigelse

·

Reten tl at fyte dine personoplysninger (dataportabilitet).

od auto atske, individuelle afgørelser, herunder profilering.

Alle ovenstående retgheder håndteres

anuelt ved henvendelse tl vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise an odninger, der er uri eligt gentagende, kræver uforholds æssig eget teknisk indgriben
(f.eks. at udvikle et nyt syste eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskytelsen af
andres personlige oplysninger, eller noget so vil være ekstre t upraktsk (f.eks. an odninger o
oplysninger der findes so sikkerhedskopier).
Hvis vi kan rete oplysninger, gør vi naturligvis dete grats, ed indre det kræver en uforholds æssig stor
indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en åde, der beskyter oplysninger fra
fejlagtg eller skadelig ødelæggelse. Når vi sleter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor
uligt, at vi ikke altd kan slete tlhørende kopier fra vores arkivservere ed det sa
e, og det er ikke
sikkert, at oplysningerne fernes fra vores sikkerhedskopisyste er.
Du har tl hver en td reten tl at klage tl Datatlsynet (htps://www.datatlsynet.dk/borger/klage-tldatatlsynet/

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger tl virkso heder, organisatoner og enkeltpersoner uden for
vandværket. Undtagelsen er i disse tlfælde:

·

Med dit sa tykke
Vi videregiver personlige oplysninger tl virkso heder, organisatoner eller enkeltpersoner uden for
vandværket, hvis vi har dit sa tykke. Vi kræver aktvt tlvalg af videregivelse af alle
personoplysninger.

·

Til ekstern databehandling
Vi videregiver personlige oplysninger tl vores sa arbejdspartnere eller andre betroede
virkso heder eller personer, der behandler de for os. Deres behandling er baseret på vores
instrukser og i overensste
else ed vores privatlivspolitk og andre gældende tltag tl
fortrolighed og sikkerhed, ekse pelvis vores databehandlerafale.

·

Af juridiske årsager
Vi videregiver personlige oplysninger tl virkso heder, organisatoner eller enkeltpersoner uden for
vandværket, hvis vi i god tro ener, at adgang, brug, bevarelse eller ofentliggørelse af
oplysningerne er nødvendig for at:

·

Overholde gældende love, beste
ofentlige yndigheder.

·

Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentelle overtrædelser.

·

Registrere, forhindre eller på anden
sikkerhed eller tekniske proble er.

·

Holde vandværket fri fra skade, vores edle
er eller ofentlighedens retgheder,
ejendo eller sikkerhed, sådan so det kræves eller tllades i henhold tl lovgivningen.

elser, sagsanlæg eller retsgyldige an odninger fra

åde beskyte

od proble er

ed bedrageri,

Vi kan dele oplysninger, der ikke identficerer personer, ed ofentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks.
dele oplysninger ed ofentligheden for at vise generelle tendenser o , hvordan vores forbrugeres forbrug
fordeler sig.

Informatonssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskyte vandværket og vores forbrugere od uautoriseret adgang, ændring,
ofentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, so vi lagrer.
Vi har i ple enteret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt på vandværket:

·

Antvirus på alle it-syste er, der behandler personoplysninger.

·

Backup af alle it-syste er, der behandler personoplysninger.

·

Anvendelse af branchetypiske it-syste er tl behandlingsaktviteterne.

·

Adgangsbegrænsning tl personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.

·

Databehandlerafaler

ed leverandører, der behandler personoplysninger på vandværkets vegne.

·

Tavshedserklæringer

ed personale, der har behov for at behandle personoplysninger.

·

Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og infor atonsaktver for personale
adgang tl infor atonssyste er.

·

Genne førelse af ovenstående risikovurdering og doku entaton af alle syste er der behandler
personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for
persondatabehandlingen i vandværket.

ed

Overholdelse og samarbejde med tlsynsmyndigheder

Vi genne går regel æssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitk. Vi overholder også adskillige
selvregulerende sikkerhedspolitkker. Når vi odtager for elle skriflige klager, kontakter vi afsenderen for
at følge op på klagen. Vi sa arbejder ed de relevante lovgivende yndigheder, f.eks. Datatlsynet, o at
løse klager o overførsel af personlige data, so vi ikke kan løse direkte ed vores brugere.

Ændringer
Vores privatlivspolitk kan ændres fra td tl anden. Vi begrænser ikke dine retgheder i henhold tl denne
privatlivspolitk uden dit udtrykkelige sa tykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitk angives på
denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre op ærkso på de på en ere iøjnefaldende
åde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. o ændringer via e- ail).
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