PRIVACY POLICY
DreamInfluencers ApS
Roskildevej 42b,
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 38693360

1.

ANVENDELSE
Vores Privacy Policy beskriver, hvorledes DreamInfluencers behandler og bruger din data. Endvidere beskriver nærværende, hvilke
foranstaltninger vi foretager os, for at sikre, at din data ikke kommer i uretmæssige hænder.

2.

HVEM HÅNDTERER DIN DATA?
Den ansvarlige for behandling og brug af din personlige information er:
DreamInfluencers ApS
Roskildevej 42b
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 38693360
Kontakt@dreaminfluencers.com
+45 20 71 26 02

3.

KATEGORI AF DATA
DreamInfluencers behandling af persondata sker under iagttagelse af Persondataloven og Databeskyttelsesforordningen (GDPR).
DreamInfluencers er tillige dataansvarlig for de på hjemmesiden behandlende persondata, og har derfor foretaget en række foranstaltninger,
der skal beskytte persondata af de enkelte influencers mod uvedkommendes kendskab, ved dens behandling via hjemmesiden, samt beskyttelse
mod fortabelse og forringelse af data. Typisk vil DreamInfluencers begrænse sin data om de enkelte influencers til kontaktinformation, køn,
alder, interesser, by/region.
DreamInfluencers får endvidere data fra Instagrams Graph API, hvorfra der bliver indhentet den offentlige information, som er tilgængelig hos
vores influencers. Dataens karakter er oftest begrænset til antal følgere, profilbillede og profiltekst. Influencers kan også opgive sin Youtubeprofil, personlige blogs eller Facebook-side. Disse kanaler bruger vi ligeledes kun for at matche virksomheder og influencers.

4.

HÅNDTERING AF DATA
Ovenstående informationer bliver udelukkende kun delt med de virksomheder, der benytter sig af DreamInfluencers platform, som ligeledes er
forpligtet til at behandle alle data med rette omhu. Ligeledes bruger DreamInfluencers data om influencerne til at finde de bedste matches og
samarbejder, således at DreamInfluencers kan facilitere samarbejder, der vil være interessante for influenceren. DreamInfluencers bruger
nærværende data i anonymiseret form, ved eksempelvis at oplyse eventuelle samarbejdspartnere om, hvor mange influencers, der kommer fra
en bestemt by/region.
Såfremt det ønskes, kan brugere af DreamInfluencers platform eller hjemmeside rette kontakt til DreamInfluencers for oplysninger om, hvilke
data som behandles om netop dig, eller såfremt du ønsker data ændret eller slettet. Data’en er dog ikke beskyttet ved kryptering under
transmission og ej heller ved den efterfølgende opbevaring heraf.
Ved accept af handelsbetingelserne, giver man som bruger lov til, at visse relevante og begrænsede oplysninger tilgår virksomhederne som
influencerne indgår partnerskaber med. Ingen af de registrerede personlige oplysninger, bliver dog på noget tidspunkt overdraget, gjort
tilgængelige eller solgt til tredjemand, med mindre dette er nødvendigt for at opfylde den enkelte aftale.
Virksomhederne er ligeledes ansvarlige for overholdelse af de forskrevne gældende regler for persondata og behandlingen heraf i
overensstemmelse med ovenstående.
Som influencer kan man ved kampagner med særligt webshops, hvor varer/produkter skal sendes, blive bedt om at indtaste adresse og
telefonnummer.

5.

BRUG AF PERSONLIG INFORMATION
Vi bruger udelukkende jeres personlige information til:
At finde de bedste match/samarbejder for influencer og virksomheder. Udover det bruger DreamInfluencers denne data i anonymiseret form.
Fx til at oplyse eventuelle samarbejdspartnere om, hvor mange influencer, der kommer fra en bestemt by/region, som igen er for at finde det
bedste match.

6.

HVOR LANG TID OPBEVARER VI DIN DATA?
Alle persondataoplysninger opbevares i op til fem år indtil disse slettes, og opbevares kun, for dermed at kunne opfylde sine forpligtelser i
forbindelse med sin forretning. Der foretages dog ikke sletning af oplysningerne af hverken virksomheden eller influencerne, såfremt
oplysningerne stadig er relevante for DreamInfluencers, fordi der stadig forestår et erhvervsmæssigt forhold mellem brugeren og
DreamInfluencers.
Ved eventuel opsigelse af samarbejdet og ved ønsket herom, så vil DreamInfluencers foretage sletning af al information af vedkommende
hurtigst muligt og senest indenfor 30 dage fra opsigelsen og ønsket om sletning.

7.

DINE RETTIGHEDER
Du har fuld rettighed til at anmode om, at se den data, som vi har på dig eller din virksomhed. Du har endvidere fuld ret til at anmode om, at
ændre i den data, som vi har på dig eller din virksomhed, herunder at modtage den data i en struktureret og letlæselig form.

Sidst opdateret: 18. maj 2020

