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Generelt om persondata hos Honeycomb Cellpack A/S.
Det er vores persondatapolitik at vi ikke opsamler, gemmer og behandler oplysninger om dig som ikke er
nødvendige for vores drift af vores virksomhed. Vi kan i vores dialog med dig som kunde modtage
persondata, men har ikke brug for følsomme oplysninger, hvorfor disse generelt ikke indsamles og
gemmes.
Vi skelner ved personlige oplysninger, mellem almindelige oplysninger og følsomme oplysninger. Såfremt
bliver ansat, er ansat eller har været ansat i Honeycomb Cellpack A/S, kan der være behov for at gemme
oplysninger af følsom karakter, f.eks. oplysninger om medlemskab af fagforening, helbred eller lign.
Jobsøgning
Hvis du søger job hos Honeycomb Cellpack A/S, slettes persondata, så snart det aktuelle job er besat, og
data opbevares og behandles alene i virksomhedens ledelse i rekrutteringsprocessen. Der foreligger faste
procedurer således at persondata i processen ikke kommer til uvedkommende.
Cookies
Cookies er nødvendige for at få virksomhedens hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om
hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Det er dog i
anonymiseret form, så der opsamles ikke persondata her. Vi gør opmærksom på brugen af cookies når du
besøger vores webside.
Kontakt – markedsføring.
Honeycomb Cellpack A/S forpligter sig til løbende at beskytte privatlivets fred, og derfor opsamler vi f.eks.
ikke data om dig som bruges i markedsføring rettet mod dig. Vi udsender ikke f.eks. nyhedsbreve mv.
Kontakt – samarbejde B2B
Honeycomb Cellpack A/S har persondata gemt I virksomhedens systemer, alene for at kunne servicerer
vores kunders ønsker. Vi påpeger dog at dette er almindelige persondata, altså f.eks. kontaktoplysninger,
som f.eks. oplysninger om firmanavn, kontaktperson, firmaadresse, postnummer, firma telefon, firma email mv. Oplysninger vedrører alene virksomhed og er dermed ikke personfølsomme data, men alene
almindelige oplysninger som er nødvendige for dialog mellem os og kunder og leverandører. Oplysninger er
dermed ikke omfattet af persondataforordningen.
Oplysninger vil som udgangspunkt blive opbevaret så længe de er relevante for samarbejdet mellem
Honeycomb Cellpack A/S og den virksomhed du repræsenterer.

Opbevaring af persondata:
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer
personlige oplysninger i vores IT-system, hvortil kun relevante medarbejdere hos os har adgang. Alle
arbejdsstationer mv. er sikret med adgangskoder, så vi sikre at data ikke kan blive tilgængelige for
uvedkommende.
Retten til indsigt, indsigelse, berigtigelse og sletning
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Honeycomb Cellpack A/S opbevarer om dig. Det vil i
relation til et samarbejde typisk være navn, e-mail mv. (se ovenfor) som alene er relevante for at kunne
drive den forretningsmæssige relation. Hvis du er ansat hos os har vi flere data, se også tidligere beskrevet
ovenfor.
Du har ret til at gøre indsigelse omkring de data vi opbevarer. Vi gør dog igen opmærksom på at vi alene
gemmer persondata som er relevante for den forretningsmæssige relation, og gør samtidig opmærksom på
at vi kan være forpligtet til at gemme data til regnskabsmæssig brug i op til 5 år. Har du haft et
ansættelsesforhold, kan vi tilsvarende være forpligtet til at opbevare data om dig. Se ligeledes ovenfor.
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under
hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
Du har ret til at få slettet persondata om dig, såfremt det ikke strider mod Honeycomb Cellpack A/S´s
opbevarings- og dokumentationspligt, jf. f.eks. bogføringsloven.
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