SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er Laufen Nordic Aps (herefter
“Laufen”) med skattenummer DK 31 58 57 16 og adresse i Laufen Nordic Aps, Tømrervej
2, 4600 Køge DK
Du kan kontakte os på privacy@laufen.com eller på postadresse til Laufen *.
De indsamlede oplysninger anvendes af Laufen med henblik på din registrering på vores
platform;
- for at forenkle dine fremtidige køb,
- for at opnå fordele ved garantiforlængelse,
- til markedsføring af de produkter, vi tilbyder på vores platform,
- til brug for svar på eventuelle forespørgsler og administration af mulige opdateringer,
reklamationer og reparationer af dit produkt,
- til at forbedre vores administration af dine anmodninger om oplysninger,
- for at overholde, vedligeholde, udvikle, kontrollere og forbedre din mulige relation til
Laufen.
På samme vis, hvis således anført på tidspunktet for dataindsamlingen, giver du dit
udtrykkelige samtykke til, at dine oplysninger kan behandles af Laufen med det formål
at indhente oplysninger om produkter og services, kampagner og specialtilbud.
Dine personoplysninger vil blive opbevaret af Laufen, så længe du ikke anmoder om
sletning af disse, eller indtil der er forløbet en periode på 10 år fra sidste gang, du brugte
platformen.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er administrationen af det
kontraktforhold, der er en følge af din registrering og brug af platformen, herunder de
mulige transaktioner, du måtte gennemføre via denne.
Felterne, der er markeret med stjerne i dataindsamlingsformularen, er obligatoriske.
Hvis du ikke udfylder disse felter med de udbedte oplysninger, kan Laufen, efter eget
skøn, beslutte ikke at behandle din anmodning.
Med forbehold af det foranstående, er fremsendelse af information vedrørende
produkter og tjenester, kampagner og specialtilbud baseret på det samtykke, som du i
givet fald har afgivet, uden at tilbagekaldelsen af dette samtykke på nogen måde kan
påvirke administrationen af det kontraktforhold, der følger af din registrering og brug af
platformen, herunder de transaktioner, du eventuelt måtte gennemføre på denne.
Dine personoplysninger vil ikke blive overdraget til tredjemand uden dit samtykke,
undtagen i de tilfælde, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Uafhængigt af ovenstående oplyser vi hermed, at IBM, Softlayer Technologies
Netherlands B.V. er leverandør af hostingtjenester til Laufen, og at Roca Sanitario SA
samt Laufen Bathrooms AG ligeledes yder marketingstjenester til samme.
Du har ret til på ethvert tidspunkt at udøve din ret til adgang til dine personoplysninger,
såvel som at anmode om berigtigelse af nævnte oplysninger, hvis de ikke er korrekte.
Du kan ligeledes anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis disse oplysninger
ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet.
I de tilfælde, der er omfattet af gældende forordninger, kan du anmode om
begrænsning af behandling af personoplysninger, og i så fald vil vi kun opbevare disse
til formulering, udøvelse eller forsvar af reklamationer, til beskyttelse af fysiske eller
juridiske personers rettigheder eller af hensyn til samfundets interesser.
Du kan ligeledes anmode os om dataportabilitet af din personoplysninger, dvs. modtage
de personoplysninger, som vi opbevarer i vores filer i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format.
I de i lovgivningen fastsatte tilfælde, kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine
personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation.
For at udøve disse rettigheder kan du henvende dig til Laufen på postadressen eller den
e-mailadresse, der er anført i afsnit 1 i dette dokument.
Du kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde det samtykke, der blev givet til ethvert af de
her anførte formål, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, der er baseret
på nævnte samtykke før tilbagekaldelsen af samme.
Slutteligt informerer vi dig om, at du har ret til at søge beskyttelse af Datatilsynet der
kan kontaktes på https://www.datatilsynet.dk eller via telefon nummer 0045 33 19 32
00.

