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HVEM ER VI?
Yubio ApS (herefter ”vi” eller ”os”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplys-

JOURNAL NR.
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PARTNER

ninger.

Rasmus Munk Nielsen

Hvis du har spørgsmål til denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, er

SEKRETÆR

du altid velkommen til at kontakte os:

Marianne Brus Hesselvang
mbh@clemenslaw.dk
Direkte tlf. +45 87 32 12 70

Yubio ApS
Pilevænget 13
8920 Randers NV
Kontakt.yubio@gmail.com

VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER
Modeller
Når du indgår en modelkontrakt med os, behandler vi dit navn, adresse og kontaktoplysninger samt din forældre/værges navn og underskrift, hvis du er under 18 år. Herudover
behandler vi dine personoplysninger i form af det foto- og videomateriale (herefter ”Materialet”), som er beskrevet i modelkontrakten.
Formålet med vores behandling af disse oplysninger er at kunne overholde modelkontrakten og at kunne anvende Materialet i vores lærebøger og i vores markedsføring.
Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens
art. 6, stk. 1, litra b og f.
Når du skriver under på modelkontrakten, overdrager du rettighederne til Materialet til os,
og vi opbevarer og anvender derfor Materialet, så længe e-bogen eller den fysiske bog
udgives. Vi videregiver dine oplysninger i lærebøgerne til de institutioner, virksomheder
og/eller privatpersoner, som køber lærebøgerne, via relevante kanaler. Herudover kan vi
dele Materialet eller dele heraf på vores hjemmeside.
Konsulenter
Når du leverer indhold til vores læringsbøger, behandler vi almindelige personoplysninger
om dig, herunder fx navn, adresse, kontaktoplysninger og bankoplysninger.

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at kunne overholde vores aftale med
dig og for at kunne markedsføre de læringsbøger, du er forfatter eller medforfatter til.
Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens
art. 6, stk. 1, litra b og f.
Vi videregiver dine oplysninger i læringsbøgerne til de institutioner, virksomheder og/eller
privatpersoner, der køber læringsbøgerne.
Kunder
Når du, din arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution køber adgang til vores læringsbøger,
behandler vi dine almindelige personoplysninger, herunder fx dit navn og kontaktoplysninger.
Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at kunne overholde vores
aftale med dig, din arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution.
Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens
art. 6, stk. 1, litra b og f.
Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger til relevante samarbejdspartnere og leverandører i det omfang det er nødvendigt.

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE
I det omfang det er nødvendigt for at kunne efterleve formålene med behandlingen af dine
personoplysninger, kan vi komme ud for at overføre personoplysninger til internationale
organisationer eller virksomheder, som er etableret i lande uden for EU/EØS. Vi foretager
udelukkende sådanne overførsler, hvis vi har et tilstrækkelig lovgrundlag herfor, herunder
fx:
-

Hvis EU-Kommissionen har vurderet, at sikkerheden i det pågældende tredjeland er
tilstrækkelig i overensstemmelse med persondataforordningens art. 45,

-

Hvis der i øvrigt foreligger fornødne garantier for sikkerheden, herunder fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter i overensstemmelse med persondataforordningens art. 46, eller

-

Hvis en eller flere af undtagelserne i persondataforordningens art. 49 finder anvendelse.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stort fokus på, at vi behandler
dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.
For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende de risici, der kan
være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme
på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab,
tab af omdømme og fortrolighed.
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I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

DINE RETTIGHEDER
Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder over for os. Hvis du
ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os som
beskrevet ovenfor under pkt. 1.
-

Indsigt. Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om
dig.

-

Berigtigelse. Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.

-

Sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.

-

Begrænsning af behandling. I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af
dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

-

Indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af
dine personoplysninger.

-

Dataportabilitet. I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i
et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

KLAGEMULIGHEDER
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog, at du altid vil kontakte os først, så vi
kan finde en fornuftig løsning.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.
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