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1
1.1

Introduktion
Logic Group A/S har forpligtet sig til at behandle personoplysninger på en ordnet og sikker måde
for at beskytte personoplysninger og de berørte personers rettigheder og integritet.

1.2

Denne Persondatapolitik ("Politikken") beskriver, hvordan Logic Group A/S behandler og beskytter persondata. Politikken beskriver også foranstaltninger, der gennemføres af Logic Group A/S
for at sikre, at gældende lovgivning om databeskyttelse overholdes.

2
2.1

Personoplysninger
Udtrykket personoplysninger dækker alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (den "Registrerede"). Sådanne oplysninger kan være oplysninger om navn, kontaktoplysninger, lønoplysninger osv.

2.2

Logic Group A/S vedligeholder en fortegnelse over de personoplysninger, der behandles af Logic
Group A/S .

3
3.1

Generelle principper
For at sikre en høj standard for behandling af personoplysninger vil Logic Group A/S overholde
følgende generelle principper i relation til Logic Group A/S behandling af personoplysninger:
(a)

Lovlighed og rimelighed

Personoplysninger behandles lovligt og retfærdigt og i overensstemmelse med de Registreredes
rettigheder.
(b)

Formålsbegrænsning

Personoplysninger bliver kun indsamlet til bestemte og legitime formål. Endvidere vil personoplysninger udelukkende blive anvendt til de formål, for hvilke oplysningerne oprindeligt blev indsamlet.
(c)

Gennemsigtighed

Når der indsamles personoplysninger fra Registrerede eller via tredjeparter, vil de pågældende
Registrerede blive givet de oplysninger, der kræves i henhold til gældende lovgivning. Desuden er
de Registrerede altid berettiget til at anmode om information om, hvilke personoplysninger, der
indsamles om dem.
(d)

Dataminimering

Eventuelle personoplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænsede til, hvad der er
nødvendigt i forhold til de formål hvortil de behandles.
(e)

Rigtighed

Alle behandlede personoplysninger skal være rigtige og om nødvendigt holdes ajourførte.
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(f)

Opbevaringsbegrænsning

Personoplysninger behandles kun i en form, der tillader identifikation af Registerede, så længe det
er nødvendigt for de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet og behandlet. Obligatoriske
procedurer og politikker sikrer, at personoplysninger slettes korrekt.
(g)

Fortrolighed

Eventuelle personoplysninger, der behandles af Logic Group A/S , betragtes som fortrolige oplysninger. Logic Group A/S vil sikre fortrolighed ved, at medarbejdere gøres opmærksom på personplysningernes fortrolige karakter samt gennem uddannelse medarbejderne i, hvordan personoplysninger må behandles.
4
4.1

Høje sikkerhedsstandarder
Logic Group A/S vil sikre tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse
eller beskadigelse, misbrug eller anden behandling i strid med gældende lovgivning.

4.2

Logic Group A/S har desuden implementeret en it-sikkerhedspolitik.

5
5.1

Overførsel af data og brug af databehandlere
Logic Group A/S overfører kun personoplysninger til et land, der ikke er reguleret af EU / EØS's
databeskyttelsesregler, i det omfang de Registerede har givet samtykke til sådan overførsel, eller
hvis andre juridiske grundlag for overførsel af oplysningerne kan identificeres.

5.2

Logic Group A/S fastsætter desuden en høj standard for leverandørers forpligtelser i forbindelse
med behandling af personoplysninger. Derfor sikrer Logic Group A/S , at nødvendige databehandlingsaftaler er på plads med de databehandlere og/eller underprocessorer, der anvendes.

6
6.1

Databeskyttelseshændelser (brud på persondatasikkerhed)
Hvis Logic Group A/S identificerer eller bliver informeret om, at sikkerheden ved behandling af
personoplysninger er blevet kompromitteret eller sandsynligvis vil blive kompromitteret eller at
der på anden måde har været uautoriseret eller utilsigtet offentliggørelse af eller adgang til personoplysninger, informerer Logic Group A/S straks de berørte Registrerede.
Logic Group A/S er ansvarlig for at vedligeholde særlige procedurer for håndtering af et eventuelt
brud på persondatasikkerheden, herunder hvordan underretning vil blive foretaget til Datatilsynet
samt hvordan relevante service continuity planer vil blive implementeret.

7
7.1

Side 4

Logic Group A/S Databeskyttelsesansvarlig
For at sikre overholdelse af databeskyttelsesforordningen har Logic Group A/S udpeget en databeskyttelsesansvarlig.
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7.2

Den databeskyttelsesansvarlige overvåger overholdelse af databeskyttelsesreglerne, udfører uddannelse af Logic Group A/S medarbejdere (se nedenfor under afsnit 8), initierer revisioner (se
nedenfor under afsnit 9) og håndterer alle spørgsmål i relation til personoplysninger.

8
8.1

Træning
Logic Group A/S er forpligtet til at gennemføre uddannelse af relevante medarbejdere vedrørende gældende databeskyttelsesregler og denne politik.

8.2

Nye medarbejdere vil modtage en introduktion til databeskyttelse og denne politik, hvis det er
relevant for deres stilling. Uddannelse gennemføres regelmæssigt, og det er obligatorisk at deltage i uddannelsen.

9
9.1

Revision
Logic Group A/S har etableret processer for regelmæssig revision med henblik på at styre og
mindske risici ved Logic Group A/S s behandling af personoplysninger.

