Kære kunde

Forordning (EU) 2019/1148 om visse kemikalier og opfyldelse af GDPR-krav
Diversey leverer et stort antal kemiske stoffer til brug i mange områder inden for industri og
erhvervslivet. Langt hovedparten af disse kemikalier benyttes til lovlige formål, men desværre
kan enkelte af dem blive misbrugt til illegal fremstilling af hjemmelavede eksplosiver. Truslen
om fremstillingen af disse hjemmelavede eksplosiver er desværre høj. Derfor har Det
Europæiske Parlament og Rådet vedtaget en forordning (EU) 2019/1148 (I det følgende kaldt
Forordningen). Med Forordningen har EU til hensigt at styrke og harmonisere et system i EEA
til forebyggelse af fremstilling af ulovlige hjemmelavede eksplosiver.
Det er blevet et krav, at Diversey skal kunne bekræfte identiteten af de personer, der som
repræsentanter for kunden, modtager de pågældende kemikalier. Denne verifikation vil betyde
indsamling

og

opbevaring

af

en

kopi

af

repræsentantens

pas

eller

et

andet

identifikationsdokument.
Det dokument, der er udfyldt af kunden ved bestillingen af varer hos Diversey vil hjælpe os til
at opfylde Forordningens krav og derved medvirke til at hindre ulovlig brug af det pågældende
kemikalie. Vi vil behandle repræsentantens navn, firmaets navn herunder adresse og
registreringsnumre samt detaljer om virksomheden og erhververet. En kopi af repræsentantens
identitetsbevis og underskrift vil blive opbevaret hos Diversey. Disse dokumenter vil indeholde
en række personlige data og opbevaringen foretages alene for ovennævnte formål, nemlig
som verificering af repræsentantens identitet. De personlige data og den øvrige indsamlede
information vil blive opbevaret I 18 måneder i overensstemmelse med artikel 8(4) i
Forordningen. Alle personlige data vil blive behandlet I overensstemmelse med reglerne i
GDPR (General Data Protection Regulation).
Diversey garanterer, at de indsamlede informationer og vor behandling af dem altid vil være
afpasset forholdene. Vi vil oplyse kunden om, enhver ændring I de informationer vi indsamler,
og om hvorfor de indsamles og behandles.
Diversey har de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre, at personlige
informationer skulle mistes eller blive behandlet på en uautoriseret måde. De personlige
informationer kan alene tilgå de personer, der har en påkrævet forretningsmæssig eller lovlig

bemyndigelse til at kende dem. I dette tilfælde vil behandlingen af
informationerne ske på en autoriseret måde og vil være underlagt fortrolighed. Vi har
procedurer til behandling mistænkelige brud på sikkerheden.
Vi vil underrette dig og enhver gældende tilsynsmyndighed om enhver form for mistanke om
datasikkerhedsbrud, hvor vi er lovligt forpligtet til at gøre det.
Hvis du har spørgsmål om forhold i forbindelse med vore forpligtelser og om de
informationer, vi behandler, kan du kontakte Martina Baumgaertner Global Back Office Lead
on: Martina.Baumgaertner@diversey.com.

