COOPS BEHANDLING AF PERSONOPLYSNIGER OM MEDARBEJDERE HOS
SAMARBEJDSPARTNERE
1.
GENERELT
Denne delpolitik beskriver, hvordan Coop behandler personoplysninger om medarbejdere hos samarbejdspartnere.
1.1

Indhold

I delpolitikken vil vi fortælle dig:




Hvilke oplysninger vi indsamler, til hvilket formål og med hvilket retsgrundlag
Hvem vi videregiver oplysninger til
Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

Dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivning er beskrevet i Coops generelle persondatapolitik på
https://om.coop.dk/minedata
1.2

Hvilke personoplysninger?

Denne delpolitik gælder for de personoplysninger, som Coop behandler om samarbejdspartneres medarbejdere.
Coop Danmark A/S er ansvarlig for de personoplysninger, som behandles i overensstemmelse med pkt. 1.2 ovenfor.
Al kontakt til Coop Danmark om behandling af dine personoplysninger som medlem kan ske via e-mail på:
minedata@coop.dk

2.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG MED HVILKET RETSGRUNDLAG

2.1

Kontaktinformationer og andre oplysninger.

Coop behandler personoplysninger om individuelle medarbejdere hos Coops samarbejdspartnere, herunder særligt
oplysninger, som samarbejdspartnerens medarbejdere selv afgiver til Coop i forbindelse med det samhandels- eller
samarbejdsforhold der eksisterer.
Der vil i langt de fleste tilfælde være tale om almindelige identifikations- og kontaktoplysninger, men i visse andre
tilfælde kan der også behandles andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for det pågældende
samarbejdsforhold.
Personoplysningerne bruges til at sikre identifikation af – og kontakt med - de pågældende medarbejdere, og for at
sikre en effektiv og smidig samhandel.
Coop behandler i visse tilfælde oplysningerne for at kunne opfylde en konkret aftale med samarbejdspartneren, og i
andre tilfælde ud fra en konkret interesseafvejning af Coops kommercielle hensyn og hensynet til den registreredes
privatlivsbeskyttelse.
Retsgrundlaget for behandlingen er således i visse tilfælde EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, og i andre
tilfælde EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

COOP DANMARK A/S
CVR-NR. 26259495

1

DATO: 2018-05-25
VERSION: 1.0
EJER: JACOB VOETMANN

3.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

Videregivelse til tredjeparter

Coop videregiver ikke personoplysningerne til andre virksomheder:
3.2

Overladelse til databehandlere

Personoplysninger om medarbejdere hos samarbejdspartnere kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der
behandler oplysningerne på vores vegne. Vi kan anvende eksterne samarbejdspartnere til bl.a. tekstbehandling og
lagring af oplysningerne. Sådanne virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi
er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med
os, og er underlagt fortrolighed om disse, Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle vores
databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4.

TREDJELANDSOVERFØRSLER

4.1
Coop videregiver ikke personoplysninger om samarbejdspartneres medarbejdere til tredjeparter etableret uden for
EØS
4.2
Coop bruger ikke databehandlere, der er etableret uden for EØS.

5.

SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

5.1
Coop opbevarer ikke personoplysninger om samarbejdspartneres medarbejdere i længere tid end nødvendigt for at
kunne opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, med mindre Coop er forpligtet ved lov, eller det er
nødvendigt for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav
om.coop.dk/minedata
6.

ÆNDRINGER I OPLYSNINGER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvis vi foretager ændringer i dette dokument med oplysninger om behandling af dine personoplysninger, vil den
seneste version altid være tilgængelig på: https://om.coop.dk/minedata
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