Loppebooking.dk databeskyttelse 24.5.2018
1. Registeret vedligeholdes af

Kotikirppu Oy (Loppebooking)
Cvr i Finland: 2824894-2
2. Kontaktperson i forbindelse med spørgsmål
Joona Tuominen
joona.tuominen@kotikirppu.fi
+358 41 543 3436
3. Navnet på registeret
Loppebooking/Kotikirppu:s (loppebooking.dk) kunderegister
4. Formål med at behandle data
Formålet med at bruge og behandle data, er at starte og opretholde kundeforholdet mellem kunden
og loppesupermarkedet. Oplysningerne i registret bruges til at udbyde servicen, til at genkende
brugeren, og hvis nødvendigt, kontakte brugeren. I forbindelser med undersøgelser, bruges
oplysninger kun på en måde hvor brugeren ikke kan genkendes. Brugeroplysningerne kan
behandles alene fra den enkelte bruger eller sammen med oplysninger fra andre brugere af
systemet.
5. Indeholdet i registeret
Databasen indeholder følgende personoplysninger
Fornavn
Efternavn
E-mail
Telefonnummer
Der dannes også et password, som brugeren senere skifte
Andre oplysninger som kunden evt. har givet til loppesupermarkedet
6. Datakilder
Personoplysninger samles når der bookes en stand, enten ved online booking eller fysisk i
loppesupermarkedet. Vi samler de oplysninger som brugeren giver os.
7. Modtagere og behandlere af data
Personoplysninger i databasen behandles kun af relevante personer. Oplysninger behandles af
ydbyderen af denne service og dets samarbejdspartnere, samt de loppesupermarkeder som
bruger denne service.
8. Flytning af oplyslysninger udenfor EU eller ETA
Oplysninger kan flyttes på en server som ligger udenfor EU eller ETA:
9. Tidshorisont
Oplysningerne som er samlet i databasen gemmes så længe det er relevant for kundeforholdet, og
kun til det oprindelige formål som de er samlet til. Vi gemmer oplysningerne indtil brugeren ikke

ønsker at være i databasen, og personoplysningerne slettes senest 5 år efter at brugeren ikke har
været aktiv på platformen.
10. Beskyttelse af databasen
Vi beskytter dataen på en lovlig måde, og alle oplysninger er gemt bag koder og brugernavne. De
personer som har adgang til data, behandler dataen med fortrolighed og under straffelovens regler.
11. Retten til at ændre og slette oplysninger
Brugeren har ret til at kontrollere, hvilske oplysninger er der findes i databasen. Brugeren kan gøre
dette i forbindelse med login. Hvis brugeren ønsker at rette på oplysningerne, kan der den
ansvarlige for databasen kontaktes.
12. Ret til at fjerne oplysninger
Brugeren har ret til at fjerne oplysningerne, som ikke længere bliver brug. Det kan være at
brugeren ikke længere ønsker at bruge servicen, og der er ikke længere behov for at være
registreret. Brugeren har også ret til at blive fjernet, hvis der er mistanke for at oplysningerne er
blevet brugt på en ulovlig måde.
13. Begrænsningerne til brug af oplysningerne
Brugeren har også ret til at begrænse brug af oplysningerne, hvis brugeren mener at
oplysningerne er forkerte eller det er ikke skal bruges længere.
14. Ret til at fjerne godkendelse
Brugeren har ret til at fjerne sin godkendelse til at behandle brugerens oplysninger.
15. Ret til at overføre oplysninger fra en database til en anden
Brugeren har ret til at få oplyst hvilke oplysninger det er som står i databasen, og få flyttet dem til
en anden database.
16. Retten til at klage
Brugeren har ret til at klage til myndighederne, hvis der menes at serviceudbyderen har
misvedligehold tin pligt til at beskytte personoplysninger.

