Fortrolighedspolitik
1. Indledning
Assemble A/S – herefter Assemble A/S eller Assemble - vil med denne fortrolighedspolitik tilkendegive,
hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den danske
persondatalovgivning.
For visse af Assembles ydelser kan der være særlige vilkår for vores behandling af personoplysninger. Disse
vilkår vil du blive orienteret om i forbindelse med dit tilsagn om at ville benytte vores tjenester.
Denne fortrolighedspolitik gælder både for privatpersoner og myndigheder, der anvender Assembles
hjemmesider, "assemble.world" og "nemboern.com". Derudover gælder politikken som et ekstra
sikkerhedslag for dig som privatperson i forhold til de løsninger, hvor Assemble indgår aftaler med
offentlige myndigheder om behandling af personoplysninger.
I sidstnævnte relation vil der altid være indgået aftale mellem Assemble A/S og den pågældende
myndighed, således at reglerne omkring dataansvar og databehandleransvar er tydeliggjort. Hvor
Assemble er databehandler, handler Assemble kun på instruks fra den pågældende offentlige myndighed.
Du skal altid kunne føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os. Assemble A/S har derfor
jfr. forpligtelserne i Persondataloven § 41 stk. 3 foretaget de fornødne tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller
forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid
med loven.

2. Dataansvar og databehandleransvar
Assemble A/S, cvr.nr. 28 89 53 13, Valeursvej 12, 2900 Hellerup, er dataansvarlig for håndteringen af dine
persondata på vores hjemmesider, såfremt der indsamles personoplysninger hertil.
Assemble A/S, cvr.nr. 28 89 53 13, Valeursvej 12, 2900 Hellerup, er databehandler for de løsninger og data,
hvor Assemble A/S har indgået aftale med myndigheder om at beskytte og hoste data for den
dataansvarlige.
Information om hvordan du kontakter os findes i afsnit 9.

3. Hvornår samler vi persondata?
Assemble A/S kan indsamle persondata om dig, når du besøger og anvender vores hjemmesider, eller når
du som bruger af løsninger i det offentlige, hvorunder Assemble A/S fungerer som leverandør og
databehandler, tilgår løsninger, herunder apps, som drives og leveres af Assemble A/S.

Assemble A/S anvender cookies og andre lignende teknikker for at indsamle information om dig eller det
udstyr, du anvender.

4. Hvilke persondata samler vi?
4.1 Borgere/brugere
Som borger eller bruger af vores apps, vores hjemmesider og vores løsninger generelt kan du afgive
samtykke til behandling af dine oplysninger. Når vi indsamler oplysninger, vil der forinden være en klausul
herom, hvorunder vi beder om dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Du vil derfor aldrig
være i tvivl om, hvornår du afgiver personoplysninger, som i Persondatalovens forstand er genstand for
behandling.
For kunder til vores hotlineydelser vil vi indsamle oplysninger om navn, arbejdssted eller borgerrelation til
vores løsninger.
For borgere/brugere til vores løsninger kan vi indsamle personfølsomme oplysninger, som vi anvender til
den dataansvarliges lovhjemlede formål.
Vi anvender størst mulige sikkerhedsniveau for at sikre dine data bedst muligt. Data lagres på krypterede
servere, og vi overholder best practice for kryptering af datakommunikation. Assemble A/S anvender
procedurer, der løbende sikrer, at løsningen afvikles i et miljø, der scorer ”A” i internationalt anerkendte
sikkerhedsværktøjer.
4.2 Myndigheder
Som databehandler for en række dataansvarlige offentlige myndigheder, iagttager Assemble A/S de krav,
der påhviler os som databehandler. Det betyder blandt andet, at vi kun handler pr. instruks fra den
dataansvarlige myndighed.
De personoplysninger og data i øvrigt, der indsamles til brug for vores kunders løsning af deres
myndighedsopgave, indsamles for den dataansvarlige med den fornødne lovhjemmel.

5. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Vi opbevarer oplysningerne jfr. Persondataloven, så længe det er nødvendigt for det formål, pågældende
data er indsamlet for. Vi kan være pålagt ved lov at opbevare oplysningerne længere tid, eller for at
beskytte vores juridiske interesser - eksempelvis hvis der er en igangværende juridisk proces.

6. Hvorfor behandler Assemble A/S personoplysninger om dig?
6.1 Borgere/brugere
Assemble A/S behandler dine personoplysninger til forskellige formål – dog alle på baggrund af den
dataansvarlige myndigheds lovhjemlede adgang til at behandle data.
6.2 Myndigheder
Som databehandler behandler vi de data, offentlige myndigheder har sagligt formål til at indsamle. Al
behandling sker på baggrund af instruks fra den dataansvarlige.
Assemble A/S har altid databehandleraftaler med den dataansvarlige. Derudover gælder altid de
almindelige regler for fortrolighed og tavshedspligt for eventuelle medarbejdere, der gennem behandling

vil få adgang til de indsamlede data.

7. Hvem giver vi oplysningerne til?
Assemble A/S videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter eller foretager overførsel af data til
tredjelande uden hjemmelsgrundlag.
Personoplysninger kan videregives i de tilfælde, hvor det er påkrævet ved lov, eller hvor en statslig,
kommunal eller hermed ligestillet myndighed kræver det.
Til sidst kan det også ske, hvor det er relevant for at beskytte Assembles retlige interesser eller for at
opdage, forebygge eller gøre opmærksom på bedrageri samt for at forebygge sikkerheds- og tekniske
problemer.

8. Ændringer i fortrolighedspolitikken
Hvis der sker ændringer i denne fortrolighedspolitik, vil Assemble A/S udgive den justerede udgave af
fortrolighedspolitikken på assemble.world med information om, hvornår ændringerne træder i kraft.

9. Retten til at kræve information og til at kræve ændringer
I henhold til Persondataloven har du ret til indsigt med minimums 6 måneders mellemrum ved skriftlig og
underskrevet anmodning at få oplyst hvilke persondata, Assemble A/S ligger inde med om dig og med
hvilket formål, vi har dem.
Du har også ret til at få fejlagtige, misvisende og ufuldstændige oplysninger rettet, blokeret, anonymiseret
eller slettet.
Kontakt os venligst på følgende mailadresse, hvis du vil vide mere om, hvordan Assemble A/S håndterer
dine personoplysninger.
Email: info@assemble.dk - emne: Indsigtsbegæring
For så vidt angår indsigt i oplysninger omfattet af vores løsninger og apps, hvor dataansvaret ligger hos en
offentlig myndighed, skal du rette henvendelse til den myndighed, der er direkte dataansvarlig overfor dig.
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