DinAlarm - Privatlivspolitik
DinAlarms behandling af personoplysninger omfatter vores
behandling af de personoplysninger om dig, som er registreret i
DinAlarms systemer, som hjælper i www.DinAlarm.dk
Behandling af personoplysninger
Når DinAlarm behandler personoplysninger om dig, skal vi for at leve
op til persondataforordningen orientere dig om følgende:
1. Hvem der er dataansvarlig
2. Hvilke personoplysninger DinAlarm behandler om dig
3. Hvorfor DinAlarm behandler dine personoplysninger
4. Hvordan DinAlarm indsamler dine personoplysninger
5. Det juridiske grundlag for indsamlingen
6. Hvem personoplysningerne videregives til
7. DinAlarms brug af automatiske afgørelser, herunder profilering
8. Dine rettigheder
9. Hvor længe DinAlarm opbevarer dine personoplysninger
10. Datasikkerhed på DinAlarm.dk
11. Hvordan du kan tilbagekalde et samtykke
12. Hvordan du kan klage over DinAlarm behandling af dine
personoplysninger
1. Dataansvarlig
DinAlarm er dataansvarlig for de personoplysninger, som DinAlarm
behandler om dig.
DinAlarm er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver,
men alle spørgsmål omkring persondata håndteres af Jørgen Junge,
jorgen@dinalarm.dk, tlf. 4050 8084 – CVR 3546 5696.
2. Hvilke typer af personoplysninger behandler DinAlarm ?
DinAlarm indsamler og behandler følgende personoplysninger om
dig:
1. Navn (du kan vælge at være anonym)
2. Adresse
3. E-mailadresse
4. Telefonnummer
5. Lokation – hvis du udsender en alarm.
Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de
formål, der er defineret nedenfor.
3. Hvorfor behandler DinAlarm personoplysninger?
De indhentede personoplysninger registreres hos DinAlarm med
henblik på at kunne skabe et Nabonetværk Danmark, som kan skaffe
hjælp ved alarmering via DinAlarm App’en i situationer, hvor der

opstår behov for akut hjælp.
4. Hvordan indsamler DinAlarm personoplysninger?
DinAlarm indsamler personoplysninger direkte hos dig, når du
tilmelder dig som hjælper.
5. Det juridiske grundlag for indsamlingen
Oplysningerne er nødvendige for at ideen om nabohjælp kan bringes
til udførelse, og dine persondata er derfor nødvendige som nævnt i
artikel 6, stk. 1, litra b, i Persondataforordningen.
6. Hvem videregiver DinAlarm personoplysninger til?
DinAlarm behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i
overensstemmelse med lovgivningen. Vi videregiver ikke dine
personoplysninger, men de er synlige for andre hjælpere i app’en og
på hjemmesiden.
7. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Dine personoplysninger behandles ikke til brug for automatiske
afgørelser, individuel beslutningstagning eller profilering.
8. Dine rettigheder:
Indsigt:
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger DinAlarm har
registreret om dig, herunder omfanget af dine samtykker.
Rettet personoplysninger:
Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger registret hos
DinAlarm, ligesom du under hensyntagen til formålene med
behandlingen har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige
personoplysninger.
Begrænset eller slettet personoplysninger:
Du har ret til at opnå begrænsning af DinAlarms behandling af dine
personoplysninger eller slettet registrerede personoplysninger i
overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen.
Indsigelse mod behandling af personoplysninger:
Du har ret til at gøre indsigelse mod DinAlarms behandling af dine
personoplysninger.
Dataportabilitet:
Du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret
til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller
virksomhed.
Du kan tillige bede om at få oplysningerne sendt direkte fra DinAlarm

til en anden myndighed eller virksomhed.
Kontaktoplysninger:
DinAlarm ApS
v/ Jørgen Junge
Thyges Banke 16
4400 Kalundborg
Tlf. 4050 8084
mail@dinalarm.dk
9. Hvor længe opbevarer DinAlarm dine personoplysninger?
DinAlarm opbevarer alene identificerbare personoplysninger så
længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det
er nødvendigt for DinAlarm at opbevare personoplysningerne.
10. Datasikkerhed på www.DinAlarm.dk
Da der ikke er tale om følsomme personoplysninger eller cpr.nr., er
der ingen særlig beskyttelse af transmission fra din computer til
DinAlarm databasen. Efter transmissionen opbevares
personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan
læse dem.
11. Tilbagekaldelse af samtykke
Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du henvende dig
til:
Jørgen Junge – jorgen@dinalarm.dk
tlf. 4050 8084.
12. Klage til Datatilsynet
Hvis du er utilfreds med DinAlarms behandling af dine
personoplysninger, kan du klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.
www.datatilsynet.dk
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