Brug og opbevaring af persondata i forbindelse
med referencer
Formål
For at informere interesserede om Add Values ydelser og forretning bruger vi forskellige former for
markedsføring og kommunikation, herunder referencer fra kunder og kandidater.
Referencer indhenter vi efter aftale med den pågældende kunde eller kandidat og offentliggør på
vores hjemmeside eller i vores offline præsentationsmateriale, såsom brochurer og plakater. Ved
aftalens indgåelse samtykker du til, at vi må opbevare og bruge dine persondata i form af fx navn,
stilling, virksomhed og eventuelt billede. Du samtykker også til hvilken specifik type materiale, vi
må bruge dine data i som led i offentliggørelsen af referencen.

Brug
Vi opbevarer dine data sikkert, fortroligt og underlagt gældende lovgivning, og du samtykker selv til,
hvad vi må offentliggøre.
Af de data, vi indsamler, bruger vi dit navn, stilling og virksomhed til at validere og demonstrere
referencens troværdighed, hvorfor disse oplysninger ofte vil være påkrævet i forbindelse med, at du
optræder som vores reference.
Vi bruger sommetider et billede af dig til at understøtte og kommunikere referencen rent visuelt.
Samtykke til at vi må bruge et billede af dig vil typisk være frivillig ved aftalens indgåelse og er
altså ikke påkrævet.

Ajourføring og brug
I forbindelse med eksisterende referencer kan du altid selv oplyse os om opdateringer i dine data
ved at henvende dig direkte til os på info@addalue.dk.
Vi opdaterer i så fald vores hjemmeside med de nye oplysninger. Det er ikke muligt at opdatere
oplysninger i vores offline præsentationsmateriale, da materialet allerede er trykt og udgivet, men
vi bestræber os på at videregive information om opdateringer til de relevante parter.
Ved kendskab til eller forsøg på brud på datasikkerheden vil alle implicerede parter samt
Datatilsynet blive informeret øjeblikkeligt.

Udlevering eller sletning
Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til, at vi må bruge dine data i vores referencer. Det gør
du ved at tage kontakt direkte til os på info@addalue.dk.
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Drejer det sig om digitale referencer, kan du få udleveret eller slettet dine data permanent ved at
henvende dig til info@addalue.dk. Drejer det sig om at få udleveret dine data, vil vi sende dem til
dig i en krypteret e-mail.
Drejer det sig om offline præsentationsmaterialer, vil vi officielt tilbagekalde de pågældende
materialer, informere relevante parter og destruere eventuelle materialer vi selv er i besiddelse af.

Kontakt
Anden henvendelse om vores brug og håndtering af persondata skal ske på info@addvalue.dk.

Strategi | Ledelse | Organisation | HR
Add Value ApS • Aarhus, Aalborg & København • info@addvalue.dk • +45 7010 1044 • www.addvalue.dk

