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Privacy Regler for I-Cane Social Technology BV 

 

Forord 

Ledelsen af I-Cane Social Technology BV lægger stor vægt på beskyttelsen af dine personlige data. I 

denne fortrolighedsforordning ønsker I-Cane Social Technology BV at give klare og gennemsigtige 

oplysninger om, hvordan personlige data håndteres. I-Cane Social Technology BV vil gøre alt for at 

sikre privatlivets fred for brugerne af I-Cane Mobilo og vil derfor håndtere personlige data 

omhyggeligt. I-Cane Social Technology BV er under alle omstændigheder omfattet af gældende love 

og forskrifter, herunder den generelle databeskyttelsesforordning. 

Dette indebærer, at I-Cane Social Technology BV under alle omstændigheder tager sig af: 

- behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med det formål, de blev leveret til Disse 

mål og typer af personoplysninger beskrives i denne privatlivspolitik; 

- Behandling af dine personoplysninger er begrænset til kun de data, der er mindst nødvendige for de 

formål, som de behandles for 

- anmode om din udtrykkelige tilladelse, hvis I-Cane Social Technology BV har brug for det til 

behandling af dine personoplysninger 

- har taget passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre sikkerheden af dine 

personoplysninger 

- videregiver ikke personoplysninger til andre parter, medmindre dette er nødvendigt for de formål, 

de blev leveret til 

- er opmærksom på dine rettigheder vedrørende dine personlige data, du vil gerne påpege dette og 

respektere dem. 

 

I-Cane Social Technology BV er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data. 

Hvis du ønsker at anmode om dette eller kontakte I-Cane Social Technology BV efter at have læst 

denne privatlivspolitik eller i mere generel forstand, kan dette ske via følgende kontaktoplysninger: 

I-Cane Social Technology BV 

Poststraat 8 

NL - 6135 KR Sittard 

info@i-cane.nl 

+31 46 85 093 85 
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Hvad behandler I-Cane Social Technology BV personlige data for? 

Dine personlige data kan behandles af I-Cane Social Technology BV til følgende formål: 

- I-Cane Social Technology BV behandler dine personoplysninger i første omgang for at kunne levere 

vores ydelser. Behandling af dine data er nødvendig for at håndtere anmodninger, for at etablere en 

levering og til behandling af fejlrapporter eller klager. Uden at behandle dine data kan vi ikke levere 

vores tjenester til dig. 

- sende brugsvejledninger, oplysninger om udvikling, sende oplysninger om brugen af I-Cane Mobilo, 

og anmode om brugeroplevelser 

- sende noter 

- registrere til møder 

- at holde en liste over brugere 

 

Til ovenstående formål kan vi anmode om følgende personlige oplysninger fra dig: 

- Fornavn 

- Efternavn 

- Adresse 

- Email adresse 

- Sex 

- Fødselsdato 

- Telefonnumre 

 

 Levering til tredjepart. 

Vi kan levere de oplysninger, du giver os til tredjepart, hvis dette er nødvendigt for at gennemføre de 

ovenfor beskrevne formål. 

Vi kan også dele personlige data med tredjeparter, hvis du giver os skriftlig tilladelse. 

Yderligere 

Opbevaringsperiode 
I-Cane Social Technology BV opbevarer ikke personlige data længere end nødvendigt for det formål, 
som det blev givet eller krævet ved lov. 
 
Sikkerhed 
I-Cane Social Technology BV har i videst muligt omfang truffet passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger mod ulovlig behandling. Hvor det er relevant, er 
der for eksempel taget følgende foranstaltninger: 
- Alle personer, der har adgang til dine data på vegne af I-Cane Social Technology BV, er forpligtet til 
at overholde fortrolighed 
- I-Cane Social Technology BV bruger et brugernavn og kodeordspolitik på alle systemer, hvis det er 
relevant 
- I-Cane Social Technology BV krypterer personoplysninger, hvis der er grund til at gøre det 
- I-Cane Social Technology BV sikkerhedskopierer personoplysningerne for at kunne inddrive det i 
tilfælde af fysiske eller tekniske hændelser 
- I-Cane Social Technology BV tester regelmæssigt og evaluerer de trufne foranstaltninger 
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Rettigheder vedrørende dine data 
Du har ret til at inspicere, rette eller slette de personlige data, som I-Cane Social Technology BV har 
modtaget fra dig. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data (eller en del 
deraf) af I-Cane Social Technology BV. Du har også ret til at få de data, du har leveret af I-Cane Social 
Technology BV overført til dig selv eller efter ordre fra dig direkte til en anden part. I-Cane Social 
Technology BV kan bede dig om at identificere dig, før I-Cane Social Technology BV kan svare på 
ovennævnte anmodninger. 


