Privatlivspolitik
Introduktion
Når du samarbejder med Tican Fresh Meat A/S, SB PORK A/S og Tönnies Livestock enten som
medarbejder, leverandør, køber eller anden form for kommerciel samarbejde, er nærværende
politik gældende.
Formål
Formålet er, at beskrive hvilke personoplysninger vi indsamler om den enkelte person, hvad vi
bruger dem til, hvordan vi opbevarer dem og hvordan vi håndtere personoplysninger.
De oplysninger vi indsamler bruges til at identificere de enkelte personer, fx som medarbejder,
kunde, leverandør eller ekstern konsulent, for at formalisere samarbejdet gennem en juridisk
kontrakt.
Mål
Målet er, at vi som virksomhed ønsker at arbejde formaliseret med persondata, udvise
agtpågivenhed med respekt for oplysningernes følsomhed overfor den enkelte.
Vi ønsker at synliggøre hvorledes vi opbevarer dataene, i den tid de er relevante, og i det omfang
vi har indgået aftale med den enkelte om. Ligeledes at vi dokumenterer at den enkeltes ret til at
blive glemt overholdes.
Personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når
du indgår kontrakt med os og videregiver os dine personoplysninger opbevarer og behandler vi
informationer, alt sammen for at opfylde den kontrakt vi har indgået med dig.
For alle medarbejdere gælder, at de, på bilag til ansættelsesaftale, oplyses om hvilke
personoplysninger vi opbevarer, hvad de bruges til og hvornår de slettes.
Vi gemmer dine personoplysninger iht. lovens krav om arkivering af bilag m.m. til dokumentation
for udbetaling.
Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller
ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab,
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem,
når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og
baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår
informationer slettes.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til
enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Hvis de oplysninger, der behandles om
dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til HR
Manageren.
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at
tage kontakt til Datatilsynet.
Historiske data er også omfattet af nærværende politik og det er tilstræbt at alle
personoplysninger behandles ens efter politikken.
Nærværende politik udleveres ved opstarten på ethvert samarbejdsforhold, og den findes på
dansk, engelsk og polsk.
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