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Vores organisation og databehandlere 

 

Finn Frogne A/S 

Ishøj Søndergade 19 

DK-2635 Ishøj 

 

Privatlivspolitik 

Denne privatlivspolitik gælder for Finn Frogne A/S online services og information, der udbydes via Windows 

phone Taxi app. 

 

Behandling af dine personoplysninger 

Formålet med denne privatlivspolitik er at fortælle, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender dine 

personoplysninger. Beskyttelse af dine personoplysninger er afgørende for måden Finn Frogne A/S 

indsamler og behandler dine oplysninger på. Finn Frogne A/S lægger følgende principper til grund ved 

indsamling og behandling af dine person-oplysninger: 

 

 Du bestemmer selv over de data, vi indsamler om dig. 

 Uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, eller hvor de opbevares, behandler Finn Frogne A/S dine 

personoplysninger i henhold til den til enhver tid gældende Lov om behandling af personoplysninger. 

 Finn Frogne A/S sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver ændret til noget ukorrekt, bliver kendt af 

uvedkommende eller på anden måde misbruges. 

 Finn Frogne A/S indsamler kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at stille Finn Frogne 

A/S ydelser til rådighed for dig. 

 Finn Frogne A/S anvender ikke indsamlede oplysninger til andre formål, end de, der oplyses ved 

indsamlingen. 

 Finn Frogne A/S videregiver ikke dine personoplysninger til andre dataansvarlige. 

 Ved at slette din profil i Finn Frogne A/S Taxi app kan du gøre dine personoplysninger utilgængelige for 

fremadrettet anvendelse. Historiske oplysninger, som opbevares af hensyn til Finn Frogne A/S tekniske 

og sikkerhedsmæssige revisionsspor kan ikke påregnes slettet. 

 Du kan til enhver tid ændre de registrerede personoplysninger i Finn Frogne A/S taxi app. 

 

Sikkerhed 

For at sikre dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang eller ændring, tab, forvanskning og anden 

misbrug, anvender Finn Frogne A/S en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

 

Vores medarbejdere og databehandlere er underlagt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der 

behandles i Finn Frogne A/S systemer. 

 

Markedsføring 

Finn Frogne A/S sælger eller videregiver aldrig dine personoplysninger med henblik på markedsføring fra 

andre. Finn Frogne A/S anvender udelukkende oplysninger om din e-mail-adresse og mobiltelefonnummer til 

at servicere dig i forhold til Finn Frogne A/S egne services. 


