Persondatapolitik
Dataansvarlig:
Winfinans ApS
Gullandsstræde 5
4000 Roskilde
CVR nr. 26852994

Indledning
Denne politik omhandler indsamling og behandling af personoplysninger (herefter
”Politikken”) og beskriver, hvordan Winfinans ApS, CVR-nr. 26852994, (herefter ”os”,
”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om
dig som kunde eller medarbejder hos en af vores kunder, når du anvender Winfinans
NET (herefter ”produktet”).
Når du anvender vores produkter og afgiver dine personoplysninger til os, accepterer
du, at denne politik finder anvendelse.
Opmærksomheden henledes på at informationer afgivet som kunde til Winfinans ApS
overordnet set betragtes som firmainformationer, men da enkeltmandsejede
virksomheder kan angive privat-adresse som virksomhedsadresse, kan Winfinans ApS
vælge at betragte virksomhedsinformationer som person-henførebare.

Winfinans ApS som dataansvarlig.
Drift og vedligehold af Winfinans.net
Informationer som indsamles i forbindelse med den almindelige drift og
vedligeholdelse af Winfinans.net beskrives her.
1. Når du bruger vores produkt, indsamler vi oplysninger om brugerens navn,
adresse og e-mail. Derudover gemmer vi hvilke regnskaber du har adgang til
og vi logger hvornår du er i kontakt med hvilke regnskaber. Derudover gemmer
vi browsertype og hvilken IP-adresse du henvender dig fra. Hvis du vælger at
din adgang skal huskes, gemmer vi brugernavn, sprog og din krypterede
adgangskode på din egen enhed, via browserens lagringssystem, bedre kendt
som en cookie.
2. Det er ikke nødvendigt at oplyse navn og adresse ved oprettelse at en bruger i
Winfinans, men det er nødvendigt at oplyse en e-mailadresse, der kan modtage
din adgangskode. Hvis du opretter dig som administrator er det nødvendigt at
oprette en adresse, der kan modtage vores regning.
3. Vi anvender disse data til at sikre brugere adgang til forskellige regnskaber. Vi
anvender dem også til at fakturere vores produkt og til at kunne spore
mistænkelige logins. Cookies gemmes for at gøre det hurtigere at logge på et
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Winfinans regnskab uden at skulle indtaste brugernavn password og sprog hver
gang.
Dine personlige oplysninger er synlige for administratoren i det firma du har
adgang til. Vi vil desuden udlevere loggede informationer til administratoren i
forbindelse med fx sporing af mistænkelige logins.
Brugere oprettes og adgange til firmaer oprettes og nedlægges af de enkelte
regnskabers administratorer. Vi gemmer brugere uden adgange i 9 måneder
efter at administratoren har nedlagt dem af hensyn til evt. genetablering af en
adgang og adgang til loggede data. Vi gemmer loggede data i samme periode.
Data opbevares på en server hos Athena A/S og er underlagt samme
underdatabehandleraftale som den generelle databehandleraftale. Data
anvendes af produktet til at styre produktets adgang til kundens data.
For registreringer af data i eget regnskab henvises til den generelle
databehandleraftale og den deri nævnte underdatabehandleraftale med Athena.
Du kan på dit login se de oplysninger vi har, samt hvilke regnskaber du har
adgang til. Administratoren kan slette din adgang til det/de regnskab(er)
administratoren administrerer, men ikke din bruger. Vi forbeholder os ret til at
beholde dine oplysninger i 9 måneder af hensyn til dokumentation for vores
afregning. Derefter vil du blive slettet hvis du ikke har en aktiv adgang til en
database. Vi sletter ikke adgange til regnskaber. Det er de enkelte
administratorer af databaserne der nedlægger og opretter brugeradgange.

Support og udvikling
I forbindelse med support ydet til Winfinans.net eller tilretninger og
udviklingsprojekter (herefter ”Tilretninger”) til Winfinans.net udveksles der en del
informationer hvoraf nogle kan være personhenførbare.
1. E-mails fremsendt til Winfinans ApS i forbindelse med support eller tilretninger
håndteres i vores mailsystem hvor de opbevares som dokumentation for
udførte opgaver.
2. For databehandleraftale med Google Mail henvises til deres DPA 2.0 (Data
Processing Amendment)
3. Vedhæftede dokumenter kan overføres til den operative medarbejders
arbejdspc for yderligere bearbejdning hvorfra de overføres til Winfinans.net
miljøet – se dette afsnit for hvordan data håndteres der.
4. Data opbevares i hhv. mailsystem og lokalt pc-miljø indtil de vurderes
irrelevante.

Dette er version 1.0 af Winfinans ApS’ Persondatapolitik
Roskilde, Maj 2018
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