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 1. Om denne persondatameddelelse  
Denne privatlivspolitik supplerer Nuudays generelle privatlivspolitik, som du finder her: 
https://tdc.dk/persondatameddelelse  
 
Denne persondatameddelelse omfatter kun tjenesten TDC Erhverv Guard.  
 
I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene om vores behandling, brug og videregivelse af 
personoplysninger i den forbindelse.  
 

2. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?  
 
Når en virksomhed, som er kunde hos TDC Erhverv (Nuuday), benytter TDC Erhverv Guard, indsamler og 
behandler TDC Erhverv som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.  
 
TDC Erhverv har ikke adgang til de data, der ligger i TDC Erhverv Guard, som styres af leverandøren F-
Secure. Kunden indgår en særskilt aftale med F-Secure om dette, hvortil der henvises. Hele F-Secure 
privatlivspolitik gælder ved brug af TDC Erhverv Guard. Link til privatlivspolitik: 
 
F-Secure SAFE policy https://www.f-secure.com/en/legal/privacy/consumer/total  
 
TDC Erhverv Guard er en sikkerhedsløsning baseret på F-Secure Safe til beskyttelse af computers, tablets og 
smartphones. Nyeste versioner inkluderer håndteringsportal, F-Secure Avenue, som hjælper med at 
håndtere licenser på tværs af udstyr.  
 
Du kan altid kontakte os med spørgsmål til persondatameddelelsen eller om behandling af dine 
personoplysninger i øvrigt på: https://tdc.dk/kontakt/skriv-til-os  
Du kan kontakte Nuudays databeskyttelsesrådgiver (DPO) på: dpo@nuuday.dk  

 

3. Typer af personoplysninger og formål  
 
Ved leveringen af TDC Erhverv Guard noterer TDC Erhverv følgende: 
 

• Navn, e-mail og telefonnummer 
 
De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er: 
 

• At give kunden adgang til sikkerhedssoftware, som beskytter smartphones og tablets.   
  
Den behandling der foretages med personoplysningerne: 
 

• Oplysningerne videregives til F-Secure, som leverer app’en til kundens smartphone eller tablet. F-
Secure er selvstændig til dataansvarlig i forhold til den behandling af personoplysninger, der sker i 
forbindelse med kundens benyttelse af TDC Erhverv Guard. For at læse mere om F-Secures 
behandling af personoplysninger henviser vi til at læse deres privatlivspolitik. 
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4. Hvilket retsgrundlag bruger vi til at behandle dine personoplysninger?  
 

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:  
Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som 
forudsætning for leveringen af produktet.  
 
 

 
5. Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?  
 
Vi ønsker ikke at gemme dine personoplysninger længere end nødvendigt. Vi opbevarer 
personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter eller services til vores 
kunde, så længe det er nødvendigt for at kunne imødegå fx klage- eller retssager, eller så længe det kræves 
af anden lovgivning.  

 
6. Sikkerhed  
 
For at sikre at behandlingen af dine personoplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et 
styringssystem for informationssikkerhed, der er baseret på best practice ISO27001 og Forsikring & 
Pension-standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske 
kontroller, der sikrer, at vores it-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og 
tilgængelighedsperspektiv.  
Vi lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For 
hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller. 


