Persondatapolitik
Formålet med Piiple er at give vores brugere mulighed for at etablere, fastholde og udbygge
kontakter med hinanden via Piiple tjenesten.
Denne persondatapolitik beskriver rollefordelingen mellem dataansvarlig og databehandler,
hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, videregivelse af
personoplysninger, opbevaringen af personoplysninger, dine rettigheder som bruger og andre
vigtige oplysninger, når du anvender Piiple tjenesten.
Persondatapolitikken gælder for alle brugere af Piiple tjenesten - både betalende og ikke
betalende - og for hele Piiple tjenesten, herunder men ikke begrænset til websites og apps.
Når du anvender Piiple tjenesten, så accepterer du samtidig, at denne persondatapolitik finder
anvendelse.

1. Hvem er dataansvarlig og databehandler?
Det er dig som bruger af Piiple tjenesten og / eller den virksomhed, institution eller forening,
som stiller Piiple tjenesten til rådighed for dig, der er dataansvarlig i forhold til de
personoplysninger, der bliver registreret på Piiple tjenesten. Det gælder også for de
personoplysninger, som du og / eller virksomheden, institutionen eller foreningen du
repræsenterer opnår adgang til ved at bruge forskellige features på Piiple tjenesten.
Piiple ApS fungerer alene som databehandler i forhold til de personoplysninger, som behandles
via Piiple tjenesten og handler alene på instruks fra den dataansvarlige jf. vores
databehandleraftale.
Piiple ApS supplerer alene personoplysningerne med generelle data fra cookies og logging jf.
afsnit 2.

2. Hvilke personoplysninger behandler vi?
Vi har opdelt personoplysningerne i tre kategorier: Generelle data, persondata og følsomme
persondata.
Generelle data
Når du anvender Piiple tjenesten indsamler vi oplysninger om dig via cookies. Disse
oplysninger omfatter den browser du anvender, dine anvendte søgeord i forhold til vores
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websites, din IP-adresse og tekniske informationer om den enhed, som du har anvendt
(computer, tablet eller smartphone).
Når du anvender Piiple tjenesten indsamler vi også oplysninger om dig via logging af din
adfærd på Piiple tjenesten. Disse oplysninger omfatter blandt andet, hvornår du har aktiveret
appen, logget på administrationen, foretaget ændringer m.v.
Vi logger også lokationsdata fra din smartphone, hvis du anvender nogle af de funktioner i
Piiple tjenesten, som anvender lokationsdata. På de fleste mobile enheder kan du slå deling af
lokationsdata fra, og det respekterer vi naturligvis. Det vil dog betyde, at du ikke kan benytte
visse funktioner i Piiple tjenesten.
Fælles for de generelle data er, at de ikke isoleret set kan identificere dig som person. Formålet
med at behandle de generelle data er at forbedre Piiple tjenesten, forbedre konverteringen på
vores websites, foretage målrettet markedsføring og kunne leve op til aftalen om at levere
indholdet af Piiple tjenesten.
Persondata
Nu du og / eller den virksomhed, institution eller forening du repræsenterer vælger at benytte
Piiple tjenesten, så indsamler vi persondata om dig for at kunne stille Piiple tjenesten til
rådighed for dig. Disse oplysninger omfatter navn, titel, e-mail, telefonnumre, billede samt
eventuelle links til dine profiler på sociale medier. Kun oplysninger om navn, e-mail og
mobilnummer er obligatoriske.
Følsomme persondata
Vi beder dig undlade at indtaste såkaldte følsomme persondata nogen steder i Piiple tjenesten,
herunder i kommentarfelter, beskeder eller lignende felter, som er eller bliver tilgængelige for
dig. Følsomme persondata omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk
overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt eller fagforeningstilhørsforhold.

3. Hvad er formålet?
Vores indsamling og behandling af generelle data jf. punkt 2 foretages af hensyn til vores
legitime interesse i at forbedre oplevelsen for vores brugere af at anvende Piiple platformen,
afhjælpe fejlsøgning og konvertere potentielle kunder.
Vores indsamling og behandling af persondata jf. punkt 2 foretages for at kunne opfylde
aftalen med vores kunder og brugere om køb af adgang til Piiple tjenesten.
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4. Videregivelse af personoplysninger
Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre, medmindre
lovgivningen kræver det eller tillader det. Vi sondrer mellem forskellige former for videregivelse
af personoplysninger: Specifik videregivelse, generel videregivelse og videregivelse til
tredjepart.
Specifik videregivelse
Det grundlæggende princip ved Piiple tjenesten er, at man deler sine kontaktoplysninger og
dermed persondata med andre. Det sker primært via et digitalt visitkort, som er tilgængeligt for
brugerne via en app på deres smartphone.
Man videregiver således aktivt selv sine persondata til andre brugere af Piiple tjenesten eller
modtagere uden adgang til Piiple tjenesten. Ved specifik videregivelse deler man således sine
egne persondata med en specifik modtager, der er identificeret ved et mobilnummer.
Generel videregivelse
Piiple tjenesten giver også mulighed for en generel videregivelse af persondata på forskellige
måder. Med den generelle videregivelse har man modsat den specifikke videregivelse ikke sat
en specifik modtager på delingen, men accepterer ved at anvende en af måderne til generel
videregivelse, at ens egne persondata bliver videregivet.
Der er forskellige muligheder for at begrænse den generelle videregivelse jf. herunder.
For det første kan du videregive dine egne persondata ved at benytte en af Piiple tjenestens
lokationsbaserede funktioner. Ved at benytte disse funktioner accepterer du, at andre brugere
med ærinde på samme lokation kan opsamle dine persondata fra det digitale visitkort i
visitkortmappen på deres app.
For det andet vil det være muligt at finde frem til dine persondata via Google søgninger på
eksempelvis dit navn. Det er muligt at markere, hvorvidt du ønsker, at dine persondata bliver
indekseret af eksempelvis Googles søgerobotter. Fravalget af indeksering sker kun, hvis
søgerobotterne overholder de generelle standarder for udeladelser.
For det tredje vil det være muligt for andre brugere på Piiple tjenesten, som du allerede har
videregivet dine oplysninger til, at videregive dine persondata til andre ved at dele dit digitale
visitkort. Du vil blive notificeret om denne form for videregivelse i app’en. Det er muligt at
markere, hvorvidt du ønsker, at dine persondata kan deles af andre brugere. Fravalget af deling
sikrer ikke mod deling på andre måder, som ligger uden for Piiple tjenesten.
Videregivelse til tredjepart
Vi anvender eksterne virksomheder som underleverandører for at kunne levere Piiple tjenesten
bedst muligt for vores kunder og brugere. Disse underleverandører kaldes
underdatabehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med
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deres levering af ydelser til os, men kun efter vores instrukser og i overensstemmelse med
lovgivningens krav til databehandlere.

5. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Vi sørger løbende for at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de
formål, som vi har indsamlet dem til. Eksempelvis opbevarer vi dine personoplysninger så
længe du anvender Piiple tjenesten eller indtil du selv sletter din profil eller den virksomhed,
institution eller forening du repræsenterer sletter den.
Efter sletning af en profil sørger vi for at slette dine persondata og / eller anonymisere dem
inden 30 dage fra din sletning eller udløbet af et eventuelt abonnement.
Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang lovgivningen kræver det, som det
eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

6. Dine rettigheder
Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at gøre brug af. Dine
rettigheder omfatter:
●
●
●
●
●

●

●

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke
formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet nogle af dine personoplysninger.
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så
at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for
så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke,
eller fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige
situation.
Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine
personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter
personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig
på den e-mail, der fremgår nederst i denne persondatapolitik. Vi bestræber os på at gøre alt for
at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på
trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).
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7. Vigtige oplysninger
Ændringer i persondatapolitikken
Den hurtige udvikling på internettet betyder, at ændringer i vores behandling af
personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre
denne persondatapolitik. Ved rettelser ændrer vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.
I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores
hjemmeside.
Du bør gennemgå ændringerne omhyggeligt. For at acceptere ændringerne skal du blot
fortsætte med at bruge Piiple tjenesten. Hvis du ikke kan eller vil acceptere ændringerne af
vores vilkår, og du ikke længere ønsker at bruge Piiple tjenesten, skal du slette din profil.
Medmindre andet er angivet, gælder vores nuværende persondatapolitik for alle de
oplysninger, som vi har om dig og din profil. Hvis du bruger Piiple tjenesten efter der er sendt
besked om ændringer til dig, eller disse er blevet offentliggjort på vores website, er det at
sidestille som en accept af de nye vilkår eller procedurer.
Sikkerhed
Vi har implementeret forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine
personoplysninger i overensstemmelse med branchestandarderne. Adgangen til dine data på
Piiple tjenesten er beskyttet med et login og kan kun tilgås af dem, der er udnævnt som web
administratorer.
Da internettet ikke er et 100% sikkert miljø, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af de
oplysninger, som du overfører til os. Der er ingen garanti for, at der ikke kan opnås adgang til
oplysningerne, og at de ikke kan blive videregivet, ændret eller ødelagt ved et brud på vores
fysiske, tekniske eller administrative sikkerhedsforanstaltninger.

8. Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik eller hvis du vil gøre brug
af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på mail@piiple.io.

9. Version
Denne udgave af persondatapolitikken er version 1.
Senest opdateret den 28. marts 2018.
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