Persondatapolitik:
Brug af personoplysninger:
Vi indsamler personoplysninger, når du kontakter os pr. telefon og pr. e-mail - eller hvis du gør brug af
vores online kontakt formular og vores webshop på www.kinco.dk.
Vi foretager denne registrering med det formål at kunne yde dig den service eller levere det produkt, som
du efterspørger.
Vi registrerer følgende oplysninger:










Navn
Virksomhed (ikke ved privatkøb)
Adresse
Telefonnummer / mobilnummer
E-mail adresse
Cvr. nr. (hvis virksomhed)
Rekvisitions-/ Reference nr. (hvis virksomhed)
Ean nr. (hvis offentlig virksomhed)
Alternativ leveringsadresse / faktureringsadresse (hvis gældende).

Personoplysningerne registreres hos KINCO CORP. ApS og opbevares i fem år (jf. bogføringslovens regler
om opbevaring af regnskabsmateriale), hvorefter oplysningerne slettes.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
OBS: Informationer omkring dine online betalinger i vores Webshop transmitteres altid krypteret og direkte
til PBS, og vi kommer derfor aldrig i besiddelse af dine betalingsinformationer.
KINCO CORP. ApS afgiver aldrig personoplysninger til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver
tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ifm.
en henvendelse eller køb af et produkt.
Beskyttelse af personoplysninger
Persondataloven foreskriver, at dine personlige oplysninger skal opbevares sikkert og fortroligt.
Vi gemmer derfor dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i
kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores
brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan
være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares
elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Som registreret hos KINCO CORP. APS har du altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har
registreret om dig, og du kan gøre indsigelser mod en registrering i forhold til reglerne i persondataloven.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling, og du
kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har også mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. En eventuel
klage kan indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som KINCO har registreret om dig, skal du rette henvendelse på
mail@kinco.dk eller på telefon 9613 2929.
Såfremt at de registrerede oplysninger om dig, ikke er rigtige eller er vildledende, kan du kræve disse
berigtiget, slettet eller blokeret ved henvendelse samme sted.
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af
personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på
vores hjemmeside.
Holstebro, 23-05-2018
Søren O. Sloth
Indehaver / Dataansvarlig

