Databeskyttelse er vigtig for os
Det er vigtig for Jysk Display at beskytte dine personlige data. Derfor opdaterer vi løbende
vores processer og retningslinjer, så vi opfylder kravene i EU's nye persondataforordning
(GDPR).
Læs mere om datatilsynets vejledning her
Vi passer på dine data ikke deles med andre, og vi sikrer, at vores digitale
sikkerhedssystemer er opdateret til sikring mod eksternt indbrud.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Generelt beder Jysk Display kun om personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du
for eksempel tilmelder dig nyhedsbreve eller udfylder kontaktformularer.
Det er primært oplysninger om navn, adresse, e-mail m.v., som indsamles enten som
cookies (se nedenfor) eller gennem registrering, som du selv taster.
Derudover indsamler vi dine kontaktdata til brug i vores daglige skriftlige eller elektroniske
kontakt.

Hvad er cookies og hvorfor bruger vi dem?

En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt i din browser. Det betyder i praksis, at vores
hjemmeside kan genkende dig, når du besøger hjemmesiden igen. Her fortæller cookien
os blandt andet, hvad du viser interesse for på vores hjemmeside.
Første gang du besøger vores hjemmeside, får du informationen om, at vi bruger cookies.
Du har mulighed for at blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din
computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

Sletning af personlige oplysninger

Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til
opfyldelsen af et eller flere af ovennævnte formål – eller hvis du framelder vores
nyhedsbrev eller kontakter os for dette.
Vi opbevarer din virksomheds kontaktoplysninger, så længe du er kunde hos os og i nogle
år efter, at samhandel er afsluttet.

Ændring af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har
registreret om dig, kan du rette henvendelse til os på mail@jyskdisplay.dk. Du kan også
skrive til os på følgende adresse:
Jysk Display A/S
Morsøvej 1
8800 Viborg
Att: Personlige data
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