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Indledning: 
Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger som dataansvarlig 
indsamler og behandler personlige oplysninger om

⦁ Kunderne
⦁ Jobsøgere

Når du indgår i nogen af overstående brugerscenarierne og angiver dine personlige 
oplysninger til os accepter du, at denne datapolitik finder anvendelse. 

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi og hvad bruger vi dem til?

Når du handler hos os indsamler vi, og behandler, personlige oplysninger om dig / 
virksomheden
for at vi kan levere til dig, samt at modtage betaling. 
Disse data er indsamlet af os, Tietgenskolen, EAL eller UCL.  og omfatter 
navn, adresse, e-mail og telefonnummer og enkelte EAN.

Ved generel mailkorrespondance vil private data i form af navn og e.mail adresse 
samt personlig data der måtte fremgå ad mailens indhold og pågældende 
mailsignatur, blive opbevaret i Køknets outlook og webmail.

Grundlaget for vores behandling.

Vores behandling af generelle kundedata fortages, fordi det er nødvending for af 
kunne opfylde aftalen om bestilling og levering af mad. 

Videregiver vi dine oplysninger?

Vi videregiver ikke kundens personlige oplysninger. 
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Vi gemmer dine oplysninger i hvor lang tid?

Vi sørger for at slette vores kunders oplysninger, når de ikke længer er relevante for 
formålet vi har indsamlet dem til.  Vi beholder dog dine personlige oplysninger i det 
omfang , at lovgivningen kræver det , som det eksempelvis er tilfælde med 
bogføringsdata omfatte  af bogføringsloven.

Dine rettigheder som registreret.

Du har som registeret i vores virksomhed en række rettigheder

⦁ Du har ret til at få indblik i hvilke person oplysninger vi behandler om dig, 
med hvilke formål vi behandler dine oplysninger og om vi videregiver 
personlige oplysninger til andre

⦁ Du har ret til at få rettet ukorrekte oplysninger om dig
⦁ Du har i visse tilfælde ret til at få slettet nogle peronlige oplysninger.

⦁ Har du ønske om at bruge dine rettigheder som beskrevet ovenfor skal du 
henvende dig på e-mail til mia@koknet.dk

Vi gør alt for at bestræbe os på at imødekomme dine ønsker vedrørende vores 
behandling af dine personlige oplysninger

Ændringer i denne datapolitik

Den hurtigt udvikling af internettet og regler omkring behandling af ændringer i 
GDPR (personlige data) vil betyde at ændringer kan forkommen hvis dette er 
nødvendigt.
Vi forbeholder os derfor retten til at opdater og ændre denne datapolitik
Sker dette vil opdateringsdatoen øverst blive ændret.
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