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COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK
1. Hosting herunder mailhosting
Indgået mellem
Kunden

Adresse
Cvr.nr,

(herefter benævnt den Dataansvarlige)
Og
Dynamik Markering ApS
Kogade 1A

6700, Esbjerg
Danmark

CVR.nr. 41162856

(herefter benævnt Databehandleren)
HVEM ER VI?
Denne hjemmeside du besøger, ejes og drives af Dynamik Marketing ApS, CVR nr. 41162856. Når vi bruger dine personlige oplysninger,
eller vi leverer vores tjenester til dig, er Dynamik Marketing ApS Databehandleren, og den du kan kontakte.
HVORNÅR INDSAMLER VI DINE (PERSONLIGE) OPLYSNINGER?
Vi indsamler dine personlige oplysninger, når vi udfører hosting herunder mailhosting eller når du giver dem til os ved at acceptere
cookies, herunder når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler eller anmoder om, at vi sender dig nyhedsbreve eller andre
materialer; når du ansøger om en stilling hos os; når du tilmelder dig et seminar eller arrangement; og når du reagerer på vores
kommunikation eller anmodninger om oplysninger.
Når du bliver en af vores kunder, vil vi også indsamle dine personlige oplysninger til den specifikke opgave du har bedt os om at løse for at
opfylde vores del af kontrakten. Behandlingens varighed følger hovedkontrakten.
HVAD INDSAMLER VI?
Som kunde hos os indsamler vi dit navn, cpr.nr., e-mailadresse, telefonnummer, adresse, samt informationer om den konkrete opgave
således, at vi kan opfylde vores del af kontrakten med dig om levering af førnævnte tjenester. Vi behandler kun personoplysninger efter
dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige, herunder fra fx hovedaftalen.
Kravet om den Dataansvarliges skriftlige instruks af Databehandlerens behandlinger i forbindelse med ovenstående kan alene
tilsidesættes, hvis det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Databehandleren er underlagt.
Gør Databehandleren ovenstående gældende, underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette retlige krav snarest muligt
inden behandlingen, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.
HVORDAN DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi sælger ikke, udlejer ikke eller på anden måde deler dine personlige oplysninger med andre for deres uafhængige brug, undtagen som
udtrykkeligt beskrevet i denne persondatapolitik eller med din forudgående tilladelse.
Vi deler dine personlige oplysninger med vores leverandører der udfører tjenester på vores vegne. Uanset hvor dine personlige
oplysninger bruges af os eller af leverandører, der udfører sådanne tjenester på vores vegne, træffer vi passende foranstaltninger for at
beskytte dine personlige oplysninger. Vi vil også dele dine personlige oplysninger, når det kræves af lovgivningen, og når det er
nødvendigt for os for at opfylde vores kontrakt med dig.
Dine personlige oplysninger indsamlet af os vil ikke blive sendt til lande uden for EU/EØS.
HVORNÅR SLETTER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede oplysningerne
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til, eller så længe som det er krævet, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser overfor dig eller tilsvarende sikre vores
rettigheder.
HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger
krypteret datakommunikation, når vi overfører følsomme personoplysninger. Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og
muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter der har adgang til dine personlige oplysninger, hvori de skal garantere at de vil beskytte
dataene med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger.
Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger du sender til os via netværk, som vi ikke kontrollerer herunder internet
og trådløse netværk.
HVAD ER DINE RETTIGHEDER?
Du har ret til at få opdateret eller rette dine oplysninger, hvis disse ændres, eller hvis du mener, at oplysninger vi har samlet om dig er
unøjagtige.
Du kan også bede os om adgang til at se hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine
personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Du kan også anmode os om at standse eller begrænse vores brug af dine personlige oplysninger. Samtidig kan du også anmode om at få
slettet dine personlige oplysninger, medmindre vi har en ret eller pligt til fortsat at opbevare disse. Anmoder du om at standse, begrænse
eller få slettet dine personlige oplysninger, kan dette indebære, at vi ikke længere kan opfylde den aftale, vi har med dig.
Skulle der opstå et sikkerhedsbrud vil vi informere de relevante databeskyttelsesmyndigheder og informere dig om bruddet, hvis dette vil
medføre en høj risiko for dine rettigheder og din frihed.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af dine personlige oplysninger. Hvis du vil diskutere eller udøve de rettigheder du
måtte have, kan du altid kontakte os.
Databehandleren bistår den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af artikel 32-36 under hensyntagen til
behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren.
Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 32.
Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, kontraktligt har forpligtet sig til
fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
SÅDAN KONTAKTES VI
Hvis du gerne vil kontakte os med spørgsmål om vores persondatapolitik og vores praksis heromkring:
Post – Dynamik Marketing ApS, Kogade 1A, 6700 Esbjerg; E-mail – info@dynamik.dk; nr. +45 25746700.
I din henvendelse bedes du angive din identitet, og hvad din forespørgsel angår. Vi vil anmode dig om at dokumentere din identitet, hvis
dette ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i din første henvendelse.
Vær opmærksom på, at hvis du ikke er kunde, kan vi muligvis ikke behandle de oplysninger du sender os som værende omfattet af
lovbestemt tavshedspligt.
ÆNDRINGER I DENNE PERSONDATAPOLITIK
Fra tid til anden kan vi ændre denne persondatapolitik for at imødekomme nye teknologier, industripraksis, lovkrav eller andre formål. Vi
meddeler dig via e-mail og på vores hjemmeside hvis disse ændringer er væsentlige, og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi
indhente dit samtykke.
LOVVALG OG JURISDIKTION
Brugen af vores hjemmeside er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister vedrørende eller som følge af brugen af vores hjemmeside skal
afgøres af domstole i Danmark, jf. forretningsbetingelserne.
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2. Markedsføring herunder online markedsføring
Indgået mellem
Kunden

Adresse
Cvr.nr,

(herefter benævnt den Dataansvarlige)
Og
Dynamik Marketing ApS
Kogade 1A

6700, Esbjerg
Danmark

CVR.nr. 41162856

(herefter benævnt Databehandleren)

HVEM ER VI?
Denne hjemmeside du besøger, ejes og drives af Dynamik Marketing ApS, CVR nr. 40581626. Når vi bruger dine personlige oplysninger,
eller vi leverer vores tjenester til dig, er Dynamik Marketing ApS Databehandleren, og den du kan kontakte.
HVORNÅR INDSAMLER VI DINE (PERSONLIGE) OPLYSNINGER?
Vi indsamler dine personlige oplysninger, når vi udfører markedsføring herunder online markedsføring eller når du giver dem til os ved at
acceptere cookies, herunder når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler eller anmoder om, at vi sender dig nyhedsbreve
eller andre materialer; når du ansøger om en stilling hos os; når du tilmelder dig et seminar eller arrangement; og når du reagerer på vores
kommunikation eller anmodninger om oplysninger.
Når du bliver en af vores kunder, vil vi også indsamle dine personlige oplysninger til den specifikke opgave du har bedt os om at løse for at
opfylde vores del af kontrakten. Behandlingens varighed følger hovedkontrakten.
Vi er også underlagt markedsføringslovens regler i forbindelse med vores arbejde.
HVAD INDSAMLER VI?
Som kunde hos os indsamler vi dit navn, cpr.nr., e-mailadresse, telefonnummer, adresse, samt informationer om den konkrete opgave
således, at vi kan opfylde vores del af kontrakten med dig om levering af førnævnte tjenester. Vi behandler kun personoplysninger efter
dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige, herunder fx hovedaftalen.
Kravet om den Dataansvarliges skriftlige instruks af Databehandlerens behandlinger i forbindelse med ovenstående kan alene
tilsidesættes, hvis det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Databehandleren er underlagt.
Gør Databehandleren ovenstående gældende, underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette retlige krav snarest muligt
inden behandlingen, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.
HVORDAN DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi sælger ikke, udlejer ikke eller på anden måde deler dine personlige oplysninger med andre for deres uafhængige brug, undtagen som
udtrykkeligt beskrevet i denne persondatapolitik eller med din forudgående tilladelse.
Vi deler dine personlige oplysninger med vores leverandører der udfører tjenester på vores vegne. Uanset hvor dine personlige
oplysninger bruges af os eller af leverandører, der udfører sådanne tjenester på vores vegne, træffer vi passende foranstaltninger for at
beskytte dine personlige oplysninger. Vi vil også dele dine personlige oplysninger, når det kræves af lovgivningen, og når det er
nødvendigt for os for at opfylde vores kontrakt med dig.
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Dine personlige oplysninger indsamlet af os vil ikke blive sendt til lande uden for EU/EØS.
HVORNÅR SLETTER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede oplysningerne
til, eller så længe som det er krævet, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser overfor dig eller tilsvarende sikre vores
rettigheder.
HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger
krypteret datakommunikation, når vi overfører følsomme personoplysninger. Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og
muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter der har adgang til dine personlige oplysninger, hvori de skal garantere at de vil beskytte
dataene med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger.
Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger du sender til os via netværk, som vi ikke kontrollerer herunder internet
og trådløse netværk.
HVAD ER DINE RETTIGHEDER?
Du har ret til at få opdateret eller rette dine oplysninger, hvis disse ændres, eller hvis du mener, at oplysninger vi har samlet om dig er
unøjagtige.
Du kan også bede os om adgang til at se hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine
personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Du kan også anmode os om at standse eller begrænse vores brug af dine personlige oplysninger. Samtidig kan du også anmode om at få
slettet dine personlige oplysninger, medmindre vi har en ret eller pligt til fortsat at opbevare disse. Anmoder du om at standse, begrænse
eller få slettet dine personlige oplysninger, kan dette indebære, at vi ikke længere kan opfylde den aftale, vi har med dig.
Skulle der opstå et sikkerhedsbrud vil vi informere de relevante databeskyttelsesmyndigheder og informere dig om bruddet, hvis dette vil
medføre en høj risiko for dine rettigheder og din frihed.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af dine personlige oplysninger. Hvis du vil diskutere eller udøve de rettigheder du
måtte have, kan du altid kontakte os.
Databehandleren bistår den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af artikel 32-36 under hensyntagen til
behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren.
Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 32.
Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, kontraktligt har forpligtet sig til
fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
SÅDAN KONTAKTES VI
Hvis du gerne vil kontakte os med spørgsmål om vores persondatapolitik og vores praksis heromkring:
Post – Dynamik Marketing ApS, Kogade 1A, 6700 Esbjerg; E-mail – info@dynamik.dk; nr. +45 25746700
I din henvendelse bedes du angive din identitet, og hvad din forespørgsel angår. Vi vil anmode dig om at dokumentere din identitet, hvis
dette ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i din første henvendelse.
Vær opmærksom på, at hvis du ikke er kunde, kan vi muligvis ikke behandle de oplysninger du sender os som værende omfattet af
lovbestemt tavshedspligt.
ÆNDRINGER I DENNE PERSONDATAPOLITIK
Fra tid til anden kan vi ændre denne persondatapolitik for at imødekomme nye teknologier, industripraksis, lovkrav eller andre formål. Vi
meddeler dig via e-mail og på vores hjemmeside hvis disse ændringer er væsentlige, og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi
indhente dit samtykke.
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LOVVALG OG JURISDIKTION
Brugen af vores hjemmeside er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister vedrørende eller som følge af brugen af vores hjemmeside skal
afgøres af domstole i Danmark, jf. forretningsbetingelserne.
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3. Foto- og videoprojekter
Indgået mellem
Kunden

Adresse
Cvr.nr,

(herefter benævnt den Dataansvarlige)
Og
Dynamik Marketing ApS
Kogade 1A

6700, Esbjerg
Danmark

CVR.nr. 41162856

(herefter benævnt Databehandleren)
HVEM ER VI?
Denne hjemmeside du besøger, ejes og drives af Dynamik Marketing ApS, CVR nr. 41162856. Når vi bruger dine personlige oplysninger,
eller vi leverer vores tjenester til dig, er Dynamik Marketing Databehandleren, og den du kan kontakte.

HVORNÅR INDSAMLER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi indsamler dine personlige oplysninger, når vi udfører videoprojekter eller når du giver dem til os ved at acceptere cookies, herunder når
du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler eller anmoder om, at vi sender dig nyhedsbreve eller andre materialer; når du
ansøger om en stilling hos os; når du tilmelder dig et seminar eller arrangement; og når du reagerer på vores kommunikation eller
anmodninger om oplysninger.
Når du bliver en af vores kunder, vil vi også indsamle dine personlige oplysninger til den specifikke opgave du har bedt os om at løse for at
opfylde vores del af kontrakten. Behandlingens varighed følger hovedkontrakten.
HVAD INDSAMLER VI?
Som kunde hos os indsamler vi dit navn, cpr.nr., e-mailadresse, telefonnummer, adresse, samt informationer om den konkrete opgave
således, at vi kan opfylde vores del af kontrakten med dig om levering af førnævnte tjenester. Vi behandler kun personoplysninger efter
dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige, herunder fx hovedaftalen.
Kravet om den Dataansvarliges skriftlige instruks af Databehandlerens behandlinger i forbindelse med ovenstående kan alene
tilsidesættes, hvis det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Databehandleren er underlagt.
Gør Databehandleren ovenstående gældende, underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette retlige krav snarest muligt
inden behandlingen, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.
HVORDAN DELER VI DINE (PERSONLIGE) OPLYSNINGER?
Vi sælger ikke, udlejer ikke eller på anden måde deler dine personlige oplysninger med andre for deres uafhængige brug, undtagen som
udtrykkeligt beskrevet i denne persondatapolitik eller med din forudgående tilladelse.
Vi deler dine personlige oplysninger med vores leverandører der udfører tjenester på vores vegne. Uanset hvor dine personlige
oplysninger bruges af os eller af leverandører, der udfører sådanne tjenester på vores vegne, træffer vi passende foranstaltninger for at
beskytte dine personlige oplysninger. Vi vil også dele dine personlige oplysninger, når det kræves af lovgivningen, og når det er
nødvendigt for os for at opfylde vores kontrakt med dig.
Dine personlige oplysninger indsamlet af os vil ikke blive sendt til lande uden for EU/EØS.
HVORNÅR SLETTER VI DINE (PERSONLIGE) OPLYSNINGER?
Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede oplysningerne
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til, eller så længe som det er krævet, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser overfor dig eller tilsvarende sikre vores
rettigheder.
HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger
krypteret datakommunikation, når vi overfører følsomme personoplysninger. Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og
muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter der har adgang til dine personlige oplysninger, hvori de skal garantere at de vil beskytte
dataene med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger.
Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger du sender til os via netværk, som vi ikke kontrollerer herunder internet
og trådløse netværk.
HVAD ER DINE RETTIGHEDER?
Du har ret til at få opdateret eller rette dine oplysninger, hvis disse ændres, eller hvis du mener, at oplysninger vi har samlet om dig er
unøjagtige.
Du kan også bede os om adgang til at se hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine
personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Du kan også anmode os om at standse eller begrænse vores brug af dine personlige oplysninger. Samtidig kan du også anmode om at få
slettet dine personlige oplysninger, medmindre vi har en ret eller pligt til fortsat at opbevare disse. Anmoder du om at standse, begrænse
eller få slettet dine personlige oplysninger, kan dette indebære, at vi ikke længere kan opfylde den aftale, vi har med dig.
Skulle der opstå et sikkerhedsbrud vil vi informere de relevante databeskyttelsesmyndigheder og informere dig om bruddet, hvis dette vil
medføre en høj risiko for dine rettigheder og din frihed.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af dine personlige oplysninger. Hvis du vil diskutere eller udøve de rettigheder du
måtte have, kan du altid kontakte os.
Databehandleren bistår den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af artikel 32-36 under hensyntagen til
behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren.
Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 32.
Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, kontraktligt har forpligtet sig til
fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
SÅDAN KONTAKTES VI
Hvis du gerne vil kontakte os med spørgsmål om vores persondatapolitik og vores praksis heromkring:
post – Dynamik Marketing ApS, Kogade 1A, 6700 Esbjerg; E-mail – info@dynamik.dk; nr. +45 25746700
I din henvendelse bedes du angive din identitet, og hvad din forespørgsel angår. Vi vil anmode dig om at dokumentere din identitet, hvis
dette ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i din første henvendelse.
Vær opmærksom på, at hvis du ikke er kunde, kan vi muligvis ikke behandle de oplysninger du sender os som værende omfattet af
lovbestemt tavshedspligt.
ÆNDRINGER I DENNE PERSONDATAPOLITIK
Fra tid til anden kan vi ændre denne persondatapolitik for at imødekomme nye teknologier, industripraksis, lovkrav eller andre formål. Vi
meddeler dig via e-mail og på vores hjemmeside hvis disse ændringer er væsentlige, og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi
indhente dit samtykke.
LOVVALG OG JURISDIKTION
Brugen af vores hjemmeside er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister vedrørende eller som følge af brugen af vores hjemmeside skal
afgøres af domstole i Danmark, jf. forretningsbetingelserne.
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4. Webhotel med service
Indgået mellem
Kunden

Adresse
Cvr.nr,

(herefter benævnt den Dataansvarlige)
Og
Dynamik Marketing ApS
Kogade 1A

6700, Esbjerg
Danmark

CVR.nr. 41162856

(herefter benævnt Databehandleren)

HVEM ER VI?
Denne hjemmeside du besøger, ejes og drives af Dynamik Marketing ApS, CVR nr. 41162856. Når vi bruger dine personlige oplysninger,
eller vi leverer vores tjenester til dig, er Dynamik Marketing ApS Databehandleren, og den du kan kontakte.
HVORNÅR INDSAMLER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi indsamler dine personlige oplysninger, når vi udfører webhotel med evt. service eller når du giver dem til os ved at acceptere cookies,
herunder når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler eller anmoder om, at vi sender dig nyhedsbreve eller andre
materialer; når du ansøger om en stilling hos os; når du tilmelder dig et seminar eller arrangement; og når du reagerer på vores
kommunikation eller anmodninger om oplysninger.
Når du bliver en af vores kunder, vil vi også indsamle dine personlige oplysninger til den specifikke opgave du har bedt os om at løse for at
opfylde vores del af kontrakten. Behandlingens varighed følger hovedkontrakten.
HVAD INDSAMLER VI?
Som kunde hos os indsamler vi dit navn, cpr.nr., e-mailadresse, telefonnummer, adresse, samt informationer om den konkrete opgave
således, at vi kan opfylde vores del af kontrakten med dig om levering af førnævnte tjenester. Vi behandler kun personoplysninger efter
dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige, herunder fx hovedaftalen.
Kravet om den Dataansvarliges skriftlige instruks af Databehandlerens behandlinger i forbindelse med ovenstående kan alene
tilsidesættes, hvis det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Databehandleren er underlagt.
Gør Databehandleren ovenstående gældende, underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette retlige krav snarest muligt
inden behandlingen, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.
HVORDAN DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi sælger ikke, udlejer ikke eller på anden måde deler dine personlige oplysninger med andre for deres uafhængige brug, undtagen som
udtrykkeligt beskrevet i denne persondatapolitik eller med din forudgående tilladelse.
Vi deler dine personlige oplysninger med vores leverandører der udfører tjenester på vores vegne. Uanset hvor dine personlige
oplysninger bruges af os eller af leverandører, der udfører sådanne tjenester på vores vegne, træffer vi passende foranstaltninger for at
beskytte dine personlige oplysninger. Vi vil også dele dine personlige oplysninger, når det kræves af lovgivningen, og når det er
nødvendigt for os for at opfylde vores kontrakt med dig.
Dine personlige oplysninger indsamlet af os vil ikke blive sendt til lande uden for EU/EØS.
HVORNÅR SLETTER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede oplysningerne
Dynamik Marketing ApS | TLF: 2574 6700 | CVR: 41162856 | info@dynamik.dk | www.dynamik.dk
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til, eller så længe som det er krævet, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser overfor dig eller tilsvarende sikre vores
rettigheder.
HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger
krypteret datakommunikation, når vi overfører følsomme personoplysninger. Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og
muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter der har adgang til dine personlige oplysninger, hvori de skal garantere at de vil beskytte
dataene med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger.
Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger du sender til os via netværk, som vi ikke kontrollerer herunder internet
og trådløse netværk.
HVAD ER DINE RETTIGHEDER?
Du har ret til at få opdateret eller rette dine oplysninger, hvis disse ændres, eller hvis du mener, at oplysninger vi har samlet om dig er
unøjagtige.
Du kan også bede os om adgang til at se hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine
personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Du kan også anmode os om at standse eller begrænse vores brug af dine personlige oplysninger. Samtidig kan du også anmode om at få
slettet dine personlige oplysninger, medmindre vi har en ret eller pligt til fortsat at opbevare disse. Anmoder du om at standse, begrænse
eller få slettet dine personlige oplysninger, kan dette indebære, at vi ikke længere kan opfylde den aftale, vi har med dig.
Skulle der opstå et sikkerhedsbrud vil vi informere de relevante databeskyttelsesmyndigheder og informere dig om bruddet, hvis dette vil
medføre en høj risiko for dine rettigheder og din frihed.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af dine personlige oplysninger. Hvis du vil diskutere eller udøve de rettigheder du
måtte have, kan du altid kontakte os.
Databehandleren bistår den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af artikel 32-36 under hensyntagen til
behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren.
Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 32.
Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, kontraktligt har forpligtet sig til
fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
SÅDAN KONTAKTES VI
Hvis du gerne vil kontakte os med spørgsmål om vores persondatapolitik og vores praksis heromkring:
Post – Dynamik Marketing ApS, Kogade 1A, 6700 Esbjerg; E-mail – info@dynamik.dk; nr. +45 25746700
I din henvendelse bedes du angive din identitet, og hvad din forespørgsel angår. Vi vil anmode dig om at dokumentere din identitet, hvis
dette ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i din første henvendelse.
Vær opmærksom på, at hvis du ikke er kunde, kan vi muligvis ikke behandle de oplysninger du sender os som værende omfattet af
lovbestemt tavshedspligt.
ÆNDRINGER I DENNE PERSONDATAPOLITIK
Fra tid til anden kan vi ændre denne persondatapolitik for at imødekomme nye teknologier, industripraksis, lovkrav eller andre formål. Vi
meddeler dig via e-mail og på vores hjemmeside hvis disse ændringer er væsentlige, og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi
indhente dit samtykke.
LOVVALG OG JURISDIKTION
Brugen af vores hjemmeside er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister vedrørende eller som følge af brugen af vores hjemmeside skal
afgøres af domstole i Danmark, jf. forretningsbetingelserne.
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5. Website
Indgået mellem
Kunden
Adresse
Cvr.nr,
(herefter benævnt den Dataansvarlige)
Og
Dynamik Marketing ApS
Kogade 1A
6700, Esbjerg
Danmark
CVR.nr. 41162856
(herefter benævnt Databehandleren)

HVEM ER VI?
Denne hjemmeside du besøger, ejes og drives af Dynamik Marketing ApS, CVR nr. 41162856. Når vi bruger dine personlige oplysninger,
eller vi leverer vores tjenester til dig, er Dynamik Marketing ApS Databehandleren, og den du kan kontakte.
HVORNÅR INDSAMLER VI DINE (PERSONLIGE) OPLYSNINGER?
Vi indsamler dine personlige oplysninger, når vi udfører website med evt. service eller når du giver dem til os ved at acceptere cookies,
herunder når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler eller anmoder om, at vi sender dig nyhedsbreve eller andre
materialer; når du ansøger om en stilling hos os; når du tilmelder dig et seminar eller arrangement; og når du reagerer på vores
kommunikation eller anmodninger om oplysninger.
Når du bliver en af vores kunder, vil vi også indsamle dine personlige oplysninger til den specifikke opgave du har bedt os om at løse for at
opfylde vores del af kontrakten. Behandlingens varighed følger hovedkontrakten.
HVAD INDSAMLER VI?
Som kunde hos os indsamler vi dit navn, cpr.nr., e-mailadresse, telefonnummer, adresse, samt informationer om den konkrete opgave
således, at vi kan opfylde vores del af kontrakten med dig om levering af førnævnte tjenester. Vi behandler kun personoplysninger efter
dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige, herunder fx hovedaftalen.
Kravet om den Dataansvarliges skriftlige instruks af Databehandlerens behandlinger i forbindelse med ovenstående kan alene
tilsidesættes, hvis det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Databehandleren er underlagt.
Gør Databehandleren ovenstående gældende, underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette retlige krav snarest muligt
inden behandlingen, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.
HVORDAN DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi sælger ikke, udlejer ikke eller på anden måde deler dine personlige oplysninger med andre for deres uafhængige brug, undtagen som
udtrykkeligt beskrevet i denne persondatapolitik eller med din forudgående tilladelse.
Vi deler dine personlige oplysninger med vores leverandører der udfører tjenester på vores vegne. Uanset hvor dine personlige
oplysninger bruges af os eller af leverandører, der udfører sådanne tjenester på vores vegne, træffer vi passende foranstaltninger for at
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beskytte dine personlige oplysninger. Vi vil også dele dine personlige oplysninger, når det kræves af lovgivningen, og når det er
nødvendigt for os for at opfylde vores kontrakt med dig.
Dine personlige oplysninger indsamlet af os vil ikke blive sendt til lande uden for EU/EØS.
HVORNÅR SLETTER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede oplysningerne
til, eller så længe som det er krævet, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser overfor dig eller tilsvarende sikre vores
rettigheder.
HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger
krypteret datakommunikation, når vi overfører følsomme personoplysninger. Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og
muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter der har adgang til dine personlige oplysninger, hvori de skal garantere at de vil beskytte
dataene med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger.
Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger du sender til os via netværk, som vi ikke kontrollerer herunder internet
og trådløse netværk.
HVAD ER DINE RETTIGHEDER?
Du har ret til at få opdateret eller rette dine oplysninger, hvis disse ændres, eller hvis du mener, at oplysninger vi har samlet om dig er
unøjagtige.
Du kan også bede os om adgang til at se hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine
personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Du kan også anmode os om at standse eller begrænse vores brug af dine personlige oplysninger. Samtidig kan du også anmode om at få
slettet dine personlige oplysninger, medmindre vi har en ret eller pligt til fortsat at opbevare disse. Anmoder du om at standse, begrænse
eller få slettet dine personlige oplysninger, kan dette indebære, at vi ikke længere kan opfylde den aftale, vi har med dig.
Skulle der opstå et sikkerhedsbrud vil vi informere de relevante databeskyttelsesmyndigheder og informere dig om bruddet, hvis dette vil
medføre en høj risiko for dine rettigheder og din frihed.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af dine personlige oplysninger. Hvis du vil diskutere eller udøve de rettigheder du
måtte have, kan du altid kontakte os.
Databehandleren bistår den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af artikel 32-36 under hensyntagen til
behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren.
Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 32.
Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, kontraktligt har forpligtet sig til
fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
SÅDAN KONTAKTES VI
Hvis du gerne vil kontakte os med spørgsmål om vores persondatapolitik og vores praksis heromkring:
Post – Dynamik Marketing ApS, Kogade 1A, 6700 Esbjerg; E-mail – info@dynamik.dk; nr. +45 25746700
I din henvendelse bedes du angive din identitet, og hvad din forespørgsel angår. Vi vil anmode dig om at dokumentere din identitet, hvis
dette ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i din første henvendelse.
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Vær opmærksom på, at hvis du ikke er kunde, kan vi muligvis ikke behandle de oplysninger du sender os som værende omfattet af
lovbestemt tavshedspligt.
ÆNDRINGER I DENNE PERSONDATAPOLITIK
Fra tid til anden kan vi ændre denne persondatapolitik for at imødekomme nye teknologier, industripraksis, lovkrav eller andre formål. Vi
meddeler dig via e-mail og på vores hjemmeside hvis disse ændringer er væsentlige, og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi
indhente dit samtykke.
LOVVALG OG JURISDIKTION
Brugen af vores hjemmeside er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister vedrørende eller som følge af brugen af vores hjemmeside skal
afgøres af domstole i Danmark, jf. forretningsbetingelserne.
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