Aalborg Skolefoto - Privatlivspolitik
Introduktion
Når vores fotografer besøger en skole eller en dag/institution, indsamles der oplysninger om de personer, som fotograferes.
Disse informationer er nødvendige for at identificere den enkelte person, samt
for at håndtere bestilling og betaling af printet fotomateriale.
Det printede fotomateriale returneres til skole eller dag/institution sammen med
en fotoseddel med barnets navn, og en faktura på det bestilte materiale.
Vi indhenter kun de nødvendige oplysninger, og vi registrerer ingen følsomme
personoplysninger på fotograferede personer.
Personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan
henføres til dig. Når du benytter dig af vores tilbud om fotografering, indsamler
og behandler vi en række af sådanne informationer.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger ved bestilling:
• Navn
• Adresse
• Fødselsdato/årstal
• Forældres mobilnumre
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, men som udgangspunkt slettes eventuelt indhentede oplysninger efter 5 år.
Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du
giver samtykke til det. Vi anvender kun underdatabehandlere i EU eller i lande,
der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Aalborg Skolefoto har pt. følgende samarbejdspartnere:
• Nordic Digital Lab
• IT Relation
• Trustbox
• Debito
• KMD Elev
• Tabulex TEA
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. Du kan

også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.
Dette gælder dog ikke for allerede printet og udleveret billedmateriale, samt
gruppefotos. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til
at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til:
mail@aalborgskolefoto.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
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