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GDPR
Hvordan implementerer
HH LUX Design denne lovgivning?

INFORMATION HH LUX Design & GDPR

Hvad er GDPR?
GDPR står for generel databeskyttelsesforordning. GDPR er en europæisk lov, der er udarbejdet for at
tilpasse forskellene i lovgivningen
om privatlivets fred inden for EU.
Hovedformålet med GDPR er at give
EU-borgere kontrol over deres
personoplysninger og forenkle og
harmonisere reglerne om privatlivets
fred.
GDPR træder i kraft den 25. maj og
gælder for alle organisationer, der
behandler personoplysninger om
borgere i EU.

INFORMATION HH LUX Design & GDPR

Hvilke ændringer
bringer GDPR med?

Hvordan bruger HH LUX Design
dine personlige oplysninger?

Organisationer, der behandler personlige

Vi anser privatlivet for afgørende betyd-

data, skal nu overholde gældende lov om

ning. Derfor bruger vi denne mulighed for

beskyttelse af personlige oplysninger.

at informere dig om, hvordan vi behandler

Indførelsen af GDPR indebærer en række

dine personlige data.

nye krav:
Vi behandler dine data (navn, adresse,
• Organisationer skal beskytte
personoplysninger endnu bedre.
• I tilfælde af processer, hvor

bopæl, mailadresse, tlf. nummer) i vores
systemer for at udstede nyhedsbreve, faktura, samt maile og sende dem til dig. HH

personoplysninger behandles, skal det

LUX Design informerer dig om de seneste

registreres i et register.

nyheder og informationer på produkter og

• Den enkelte har nye rettigheder som

messebesøg.

“retten til at blive glemt” og retten til at

Besøg www.hhlux.dk/forhandler for at læse

inspicere hans/hendes registrerede data.

og downloade vores ændrede privat-

• Øget opmærksomhed på beskyttelse af

livspolitik. Vi har ændret vores privatlivs-

personlige oplysninger, data minimering

politik, fordi den generelle databeskyttel-

og privatlivs beskyttende indstillinger for sesforordning træder i kraft den 25. maj
enheder og software.
• Muligheden for at myndigheden

2018. Fra denne dato gælder den samme
privatlivslovgivning i hele EU.

(Data tilsynet) kan pålægge højere

Men hvis du ikke ønsker at vi (fortsat)

bøder, hvis en organisation ikke

bruger dine data for at sende næste

overholder sine lovmæssige forpligtelser. udgave af nyhedsbreve og mails til dig, kan
du fortælle os det ved at sende en mail til:
kontakt@hhlux.dk
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