GDPR for Tuluna design

Den 25. maj 2018 trådte EU’s nye persondataforordning i kraft.
Herunder vores retningslinjer om, hvad vi bruger dine personlige oplysninger til.
Der er flere måder vi behandler dine oplysninger i forhold til hvordan du er kunde hos Tuluna design.
delt op i forskellige punkter herunder.

Du har sagt ”Ja tak” til at modtage vores Nyhedsbrev over vores kontakt formular.
-

-

I forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev modtager vi dit navn og e-mailadresse.
Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at kontakte dig, når vi sender nyhedsbrevet til
dig. Modtagelsen og opbevaringen af dine oplysninger er derfor nødvendig for, at vi kan sende dig
vores nyhedsbrev.
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sletter dine
oplysninger, når vi ikke længere har behov for at anvende dem til udsendelse af vores nyhedsbrev
til dig, f.eks. i tilfælde af, at du trækker dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet tilbage.
Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Du har fået taget mål og foto til at få lavet et af vores produkter speciel fremstillet til dig:
-

Når vi har leveret din ordre, gemmer vi mål, foto og produktions noter med det formål at du skal
kunne genbestille og eller få lavet ændringer eller reklamere over produktet.
Medmindre at du har givet udtrykkeligt samtykke,
vil de data vi opbevarer aldrig blive udleveret til tredjepart.
Du kan til enhver tid, bede om en kopi af hvad vi har noteret på dit kunde/produktions kort.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret
om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har
spørgsmål til ovenstående, kan du rette henvendelse til os på ved at anvende nedenstående
kontaktoplysninger

Nørregade 64
6670 Holsted
M – salg@tuluna.dk
T – 22 66 50 57
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet,
https://www.datatilsynet.dk/

Ønsker du at afmelde vores Nyhedsbrev – skriv da til os i mailen at du ønskes afmeldt.

