Persondatapolitik for Pay4it
1. Dataansvarlig for dine personoplysninger
Pay4it ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder
vores kontaktoplysninger nedenfor.
Pay4it ApS
Saxovej 18
6000 Kolding
CVR-nr. 31615712
Telefon: 2681 5500
Mail: info@pay4it.dk
2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Personoplysninger indsamles for at kunne identificere bruger i forbindelse med brug af den digitale konto.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Persondataforordningen artikel 6 Litra a og c og databeskyttelsesloven §12, stk 2.
2.1 Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
•
•

Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og E-mail
Registrering af salgssted samt salgsindhold og -tidspunkt i forbindelse med køb foretaget via din
konto

Der indsamles ikke yderligere personfølsomme oplysninger.
2.2 Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til:
Personoplysninger videregives udelukkende til det salgssted du er tilknyttet (eks. skole). Salgsstedet har kun
adgang til at se de brugere der har handlet på det pågældende salgssted. Salgsstedet har sikker adgang til
oplysningerne gennem Pay4it’s partnerportal.
2.3 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
2.4 Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende tidsrum:
• Din konto registreres som inaktiv 1 år efter seneste transaktion. Adresse, postnummer, by og
telefonnummer slettes.
• Indestående nedskrives 2 år efter seneste transaktion.
• Transaktionsoplysninger gemmes i 5 år fra sidste transaktion jf. Bogføringsloven. Herunder navn og email.
2.5 Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.
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Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
3. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om
dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
3.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
3.2 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
3.3 Ret til sletning
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
indtræffer. Gælder ikke transaktionsoplysninger som gemmes 5 år jf. Bogføringsloven.
3.4 Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte
en person eller vigtige samfundsinteresser.
3.5 Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du
kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder
på www.datatilsynet.dk.
3.6 Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
4. Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte os på telefonnummer 2681 5500 eller info@pay4it.dk, hvis du har yderligere
spørgsmål til hvordan vi behandler dine persondata.
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