Oplysningspligt til kunder/hjemmeside
Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:
At Iris Enterprise Solutions er databehandler og ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi
modtager fra dig.
At du er velkommen til at kontakte Ole Schneider - Telefon: 40 26 90 75 - Mail: os@irises.eu
At formålet med behandling af dine personoplysninger er at
Skanne fakturaer og andet tilsvarende materiale, så vi får informationer afløftet, digitaliseret og i proces frem til
godkendelse, kontering og bogføring. Ifm vores behandling identificeres og anvendes materiale fra firmaets
dokumenter samt hvem i virksomheden som behandler/godkender disse. Materialet vi behandler, er primært al
tekst fra fakturaer som modtages for virksomhedens bestilte ydelser og varer hos dennes leverandører.
samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.
At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede abonnementsaftale,
kontrakt, bestilling, anden aftaleform, lovgivning eller samtykke.
At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige og fortrolige personoplysninger. Oplysningerne
er oplysninger som navn, firma e-mail og firmatelefon samt oplysninger om fakturaindhold.
Andre datatyper vil kunne forekomme i det omfang de indgår som tekst i fakturaer og skyldes alene formulering
fra udsteder af faktura, som IRIS aldrig vil være herre over.
At vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til eksterne modtagere medmindre det findes
begrundet i en lovregel.
At nogle af vores underdatabehandlere er beliggende udenfor EU/EØS – f.eks. i USA, og de amerikanske
databehandlere er på den af EU Kommissionen godkendte EU-US Privacy Shield liste. Øvrige databehandlere har
indgået standard contractual clauses.
Befinder databehandleren sig i et ikke EU godkendt land, så læs mere om dine muligheder på
www.datatilsynet.dk.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine
personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og
berigtige/opdatere oplysningerne.
Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger f.eks. 3
måneder efter ophør af kontrakt, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er
nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige
krav er forældet.
Du har ret til begrænsning af behandling. Dvs. du kan selv styre eventuel begrænsning af behandling, da du
selv styrer alle brugerrettigheder.
Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling
af dine personoplysninger.
Du har ret til at få transmitteret oplysninger under særlige betingelser (dataportabilitet). IRIS Resolutions
registrerer og behandler ikke data i et format der gør det muligt at udlæse til brug for andre.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder
på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad
vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300
København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

