
  Maj 2018 

Databeskyttelses- og persondatapolitik  

Hos ME-Foto (Forevigmindet & Photography By Elsborg) udviser vi forsigtighed og ansvarlighed i 

forbindelse med håndtering af data og personoplysninger om vores kunder, 

samarbejdspartnere/leverandører og medarbejdere. 

Via bevidste arbejds- og sikkerhedsprocedurer, valg af troværdige samarbejdspartnere og specifikke 

databehandleraftaler, har vi sikret, at dine data behandles forsvarligt – og altid beskytter dine rettigheder – 

med afsæt i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) (EU) 2016/679 af 27. april 2016 &  (Lov nr. 502) 

Databeskyttelsesloven. 

Ved behandling af din ordre, anvender vi dine oplysninger til internt brug, for at give dig den bedste 

olevelse som kunde. Vi opbevarer aldrig flere oplysninger, end de, som er absolut nødvendige for, at kunne 

levere de aftalte ydelser/services. 

Det betyder bl.a. at: 

Vi alene anvender dine data/oplysninger til, at ekspedere og behandle din service- eller produktionsordre 

hos os.  

Når din ordre er færdigbehandlet/ekspederet, vil alle data, som ikke er underlagt andre lovkrav (eks. 

regnskabsloven), blive slettet – hvad enten de foreligger i papirform, eller som elektroniske data. 

Det betyder også: 

At al mail-korrespondence til/fra os – det være sig forespørgsler, ordrespecifikationer, ordrebekræftelser 

m.v. - altid vil blive slettet hos os, senest 3 måneder efter, at din ordre hos os er færdigekspederet, ved din 

godkendelse af vores ydelse – eller din afvisning af vores tilbud. 

At vi kun ved en specifik og entydig aftale med dig herom, opbevarer dine data/oplysninger ud over 3 

måneder fra din ordre/ydelse er færdigekspederet – eller din afvisning af vores tilbud.  

Det betyder ALTID at: 

• Vi passer rigtig godt på de data/oplysninger vi har om dig. 

• Du kan få indsigt i, hvilke data/oplysninger vi har om dig. 

• Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af data/oplysninger om dig. 

• Du har ret til at få slettet de data/oplysninger vi har om dig.  

• Vi alene bruger dine data/oplysninger til, at levere de tjenester & ydelser du har bedt os om. 

• Vi aldrig videregiver data/oplysninger om dig til tredjemand. 

 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Vil du gøre indsigelse imod -, ønsker du indsigt i -, berigtigelse eller sletning af data/oplysninger – 

eller andet, kan du maile til Morten Elsborg Eliasen: morten@me-foto.dk. Morten vil derefter 

behandle din henvendelse og svare dig indenfor maksimum 14. dage.   


