PERSONDATAPOLITIK
Denne hjemmeside udbydes af:
IP Administration A/S, Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg
CVR-nr.: 2501 9598
Telefon: 3326 0000
E-mail: ip@ip.dk
IP er som dataansvarlig forpligtet til, at beskytte dine personoplysninger, og vi tilstræber, at
du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler
personoplysninger om dig i henhold til denne Persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Personoplysningstyper og brug heraf
IP indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:


Når du gør brug af vores hjemmeside https://www.ip.dk/ eller når du tilmelder dig
vores tjenester såsom nyhedsbreve eller deltager i konkurrencer.

Vi indsamler alene de nødvendige oplysninger til brug for at kunne behandle din sag.
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst
dem, f.eks. i forbindelse med brug af hjemmesiden eller du har fremsendt et spørgsmål via
e-mail.

2. Videregivelse af oplysninger
Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine
personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med for
at støtte vores virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support,
leverancetjenester og finansielle institutioner)
Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den
tjeneste, som du anmoder om.

3. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Vi benytter sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod
manipulation, tab, destruktion samt mod at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine
oplysninger.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at
oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå
sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine
personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvor længe opbevares dine oplysninger?
IP gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den
service, som du har bedt om, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til
lovgivningen.

5. Ændringer
Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik. IP forbeholder sig ret
til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig
besked via denne hjemmeside. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan
findes på vores hjemmeside.

