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8.2 FORTROLIGHEDSPOLITIK 

 

Generelt: 

Expandia beskytter individets personlige integritet. I Expandia arbejder vi derfor systematisk med 
informationssikkerhed og databeskyttelse mhp. sikker håndtering af information og personoplysninger. Du skal altid 
kunne føle dig tryg, når du sender dine personoplysninger til os.  I vores rolle som personoplysningsansvarlig, har vi 
implementeret de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte dine 
personoplysninger mod ukorrekt adgang, brug, ændring og sletning. 

 
 

Lovlighed, korrekthed og gennemsigtighed: 

Alle opbevarede personoplysninger, uanset system, skal have et retsgrundlag jfr. de seks angivne betingelser i 
GDPR, som er: 

• Samtykke 

• Aftale 

• Retlig forpligtelse 

• Beskyttelse af grundlæggende interesser 

• Information af almen interesse og udøvelse af myndighed 

• Afbalancering af interesser 

 

Expandia er personoplysningsansvarlig for de personoplysninger, som Expandia gemmer og 
ønsker, at den berørte person skal kunne udøve retten til at ændre ukorrekte oplysninger, få del i 
information eller framelde sig fra markedsføring, på individets eget initiativ. 

Nogle gange kan det være nødvendigt for os at dele personoplysninger, som fx vores 
kunders kontaktoplysninger, med virksomheder, der udfører tjenester på vores vegne, så vi 
kan opfylde de indgåede aftaler og levere den service, som vores kunder anmoder om. De, 
som vi deler personoplysninger med, må ikke benytte personoplysningerne til andet end det 
tilsigtede formål. 

 
Expandias registrering af personoplysninger vedrørende kunder sker på det retsgrundlag, at 
vi har brug for oplysningerne for at overholde vores aftaler. Derfor kræver registreringen af 
personoplysninger i forbindelse med gældende aftale ikke samtykke. 

 
 

Formålsafgrænsning: 

De indsamlede personoplysninger må kun bruges til det formål, de er indsamlet til. 
Expandia har et kontroldokument, der skal sikre begrænsningen af formålet. Det samme 
kontroldokumenter opdateres i forbindelse med identifikationen af nye formål. 

 

 
Dataminimering: 

Expandia gemmer kun de personoplysninger, som er nødvendige for specifikke formål. 
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Opbevaringsminimering: 

Alle gemte personoplysninger, uanset system, slettes, når de ikke længere tjener deres formål og i henhold 
til den lovbestemte tidsramme. Vi har udviklet en intern rutine, der skal sikre håndteringen af 
personoplysningerne samt en årlig ekstern revision, der sikrer overholdelsen af denne. 

 
 

Integritet og fortrolighed: 

Personoplysninger gemmes et sikkert sted, som fx på Expandas filserver og Expandia-
godkendte systemer, der opfylder kravene til integritet og fortrolighed jfr. GDPR. 
Personoplysninger må kun i undtagelsestilfælde forekomme på klientcomputere . De 
beskyttes af tilladelsesstyring, kryptering og stærke adgangskoder. 

Organisatoriske beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger sikres jfr. en intern rutine til 
håndtering af personoplysninger. Dette sikres af en årlig ekstern revision. 

Hvis der forekommer fejl, skal dette straks meddeles den personoplysningsansvarlige, dvs. 
arbejdsgiveren, som via en udpeget person indberetter dette til Datatilsynet inden for 72 timer. 

 
 

Ansvarlighed: 

Expandia har dokumenteret sin håndtering af personoplysninger i overensstemmelse med DGPR i 
form af politikker og skriftlige procedurer. Forordningens overholdelse sikres af en årlig ekstern 
revision. 
Behandlingen af nye personoplysninger skal indledes af en konsekvensanalyse med fokus på 
specifikke fortrolighedsrisici. 

 
 

Medarbejderoplysninger: 

Expandia registrerer og gemmer de medarbejderoplysninger, der er nødvendige for 
at overholde lovmæssige forpligtelser, som fx udbetalinger, myndighedsrapporter og 
lignende. 

Brugen af personoplysninger, som fx via hjemmeside og internt tv, er baseret på samtykke og 
interessevægtning. 

 
 

Databeskyttelse gennem design: 

Ved nye indkøb af systemer, skal kravspecifikationen sikre tilstedeværelsen af 
databeskyttelse gennem design jfr. GDPR. 

 
 

Uddrag fra register: 

Expandia har en intern rutine til kortlægning og godkendelse af personoplysninger. Uddrag og kompilering 
foretages af en specielt udpeget kontaktperson hos den dataansvarlige. Anmodning om uddrag af 
personoplysninger rettes til info@expandia.se 

mailto:%20info@expandia.se
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Ændring af oplysninger: 

Ændring eller korrektion af oplysninger foretages efter verifikation af den person, der er blevet 
bekendt med de nye oplysninger. 

 
 

Ændringer i fortrolighedspolitikken: 

 
Expandia forbeholder sig ret til at revidere denne fortrolighedspolitik. Datoen for den sidste ændring er angivet i 
overskriften. Når der foretages ændringer i fortrolighedspolitikken, vil disse blive offentliggjort på vores hjemmeside: 
www.expandia.se. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt besøger hjemmesiden mhp. at være opmærksom på 
eventuelle ændringer i politikken. Hvis fortrolighedspolitikken ændrer sig på en måde, der afviger væsentligt fra det, 
der blev angivet, da du angav dine oplysninger, vil vi specifikt give dig besked om disse ændringer. 

http://www.expandia.se/

