Tillæg til Toms Gruppens politik for beskyttelse af persondata
Grundlag for behandling af persondata
Vores behandlingshjemmel for at håndtere de modtagne oplysninger er Databeskyttelsesforordningens
artikel 6. 1, a (samtykke), samt artikel 6, 1, f (legitim interesse).
Den legitime interesse bruges i de tilfælde, hvor vi modtager materiale, hvor der vises/omtales 3. personer.
Dataansvarlig
Formålet med dette tillæg til Toms Gruppens privatlivspolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter
og anvender persondata i forbindelse med indsamling af erindringer og historiske genstande. Vores fokus er
at respektere behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig brug af alle persondata, som vi modtager
i forbindelse med indsamlingen.
Toms Gruppen er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:
Toms Gruppen A/S, Toms Alle 1, DK-2750 Ballerup, Danmark. Telefon +45 44 89 10 00. Dataansvarlig er
Per Lerche Møller.
Hvilke oplysninger indsamles i forbindelse med indsamling af erindringer og historiske genstande
I forbindelse med administration af indsamling og behandling af erindringer og genstande indsamler vi alene
de persondata, som er nødvendige for at sikre den rette ydelse og registrering i forbindelse med
indsamlingernes aktiviteter. I selve administrationen af indkomne erindringer, genstande og tilmeldinger,
indsamler vi navn, adresse, e-mail og telefonnummer. I forbindelse med aflevering af erindringer indsamler
Toms Gruppen yderligere persondata, som vil fremgå af den erindring, som du afleverer. Det er dig selv, der
bestemmer hvilke mulige følsomme persondata, som vil fremgå af erindringen.
Videregivelse af personoplysninger
Toms Gruppen videregiver eller sælger ikke personoplysninger til tredjepart uden samtykke.
Sletning af personoplysninger
For at kunne varetage den langsigtede administration af erindringer og genstande i Toms Gruppens samling,
slettes dine oplysninger, som fremgår af samtykkeerklæringer og indkomstseddel ikke. Afleverede
erindringer opbevares i en ubegrænset periode. Du vil altid kunne tilbagekalde samtykket. Derefter må Toms
Gruppen ikke bruge oplysningerne til nye/kommende formidlingsprojekter eller til evt. kommercielle formål.
Nyhedsbrev
Ved tilmelding til nyhedsbreve i forbindelse med indsamling af erindringer og genstande, opbevares dit navn
og din e-mail. Opdatering af oplysninger og framelding fra modtagelse kan ske ved at senede en mail til
oplevtoms@tomsgroup.com.
Beskyttelse af personoplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi opbevarer dine personoplysninger i it-systemer med
kontrollerede adgangsforhold. Af erindringer kan fremgå personfølsomme data, og du skal derfor aflevere en
samtykkeerklæring med tilladelse til opbevaring og behandling af din erindring.
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