Persondatapolitik
Boyfriend.dk (binavn for Netikka, CVR 26 18 89 11)
Boyfriend.dk opbevarer og håndterer en række personlige oplysninger om vores brugere.
Vi ønsker at du forstår hvad vi bruger dine data til og hvorfor vi opbevarer dem – og det kan du blive klogere
på her.

Generelt
Vi opbevarer dine data, indtil du sletter din profil.
Sletter du din profil, fjernes dine data med det samme for offentligheden og bliver slettet ved en
rutinekørsel den følgende nat.
Dine forumindlæg bliver som det eneste bevaret, men alle referencer til din profil (ud over profilnavn) vil
forsvinde.
Vi tager løbende backups, der gør, at data vil blive gemt i en periode, hvorefter de automatisk vil blive
slettet. Dette er for at sikre, at vi kan genskabe boyfriend.dk i tilfælde af et systemteknisk nedbrud eller
lignende.

Hvilke data opbevarer vi?
Vi opbevarer naturligvis de oplysninger du selv giver os ifbm. du opretter og bruger din profil, samt dine
breve, billeder mv.
Det vil i praksis sige;
















Brugernavn
Evt. rigtigt navn, om du har udfyldt feltet
Adgangskode
Emailadresse
Køn
Postnummer/land
Fødselsdato
Kropsbygning
Hvad du søger
Billeder og videoer du uploader til din profil (profilbilleder, galleribilleder og tilsvarende
videoer) samt tilhørende kategorier og tekster
Hvem der må kontakte dig (hvis du bruger vores ”kontaktfilter”)
Profiltekst
Evt. mobilnummer, hvis du har valideret dig med dette
Noter, likes mv. du gør om andre profiler
Alle breve og beskeder du sender, herunder også chatbeskeder, gæstebogsindlæg og beskeder
i vores forum.

CPR‐nummer gemmes i det omfang, at det, i det tilfælde du vælger at validere dig med CPR‐nummer,
sendes krypteret til CPR‐kontoret der bekræfter dets gyldighed. De seks første cifre (dvs. din fødselsdato)
bruges herefter til at rette din fødselsdato på din profil til – og de sidste fire cifre slettes.

Vi gemmer følgende data, du ikke selv indtaster
Vi gemmer din IP‐adresse hver gang du logger på, sammen med et tidspunkt for login.
Dels af statistiske årsager, men også for at kunne hjælpe dig, i tilfælde af din profil bliver misbrugt.
Vi gemmer også din browsers identifikation, hvor vi basalt set kan se om du bruger Microsoft EDGE, Google
Chrome og lignende. Det bruger til statistik samt supporthenvendelser, hvor vi har nemmere ved at fejlsøge
og hjælpe dig videre.
Vi gemmer hvilke profiler du har kigget på, samt hvad du har kigget på, f.eks. om du har læst selve profilen,
kigget i galleriet mv. Disse data gemmes i 7 døgn hvorefter de slettes.
Vi gemmer en liste over dine køb, så du til enhver tid kan se hvilke køb du har foretaget, samt hvornår.

Formålet med de opbevarede data
Boyfriend.dk er et socialt medie, med henblik på at bringe personer sammen og skabe sammenhold,
venskaber og forhold.
Dine data udgør grundstenene i vores produkt; at andre kan finde dig og du kan finde dem – og I kan se om
der er et potentiale at bygge videre på.

Vi deler følgende data med tredjeparter
Vi deler en del af dine data med alle der ser din profil. Du kan se din egen profil, for et eksempel på hvordan
dette ser ud.
Vælger du at købe et abonnement hos os, gemmes oplysninger om betalingstransaktioner hos DanDomain i
deres betalingsgateway. Vi gemmer ingen oplysninger om dit betalingskort.
Vi bruger firmaet Sendgrid til at udsende emails – og de modtager derfor din emailadresse samt
brugernavn. Brugernavnet bruges udelukkende til at tiltale dig; ”Hej xxx,”.
Support varetages delvis af Harinweb (bedre kendt som Homoware), der har adgang til oplysningerne i
vores systemer, men ikke opbevarer data for os.
ConceptCPH varetager tredjeparts annoncer og placerer cookies via. boyfriend.dk, der bruges til at målrette
annoncering.
CPR‐validerer du dig, deler vi dit CPR‐nummer med CPR‐kontoret. Vi opbevarer det ikke selv.

Sletning af data
Vi gemmer dine data i en periode på op til 5 år efter du sletter din profil.
Dette gøres af regnskabsmæssige hensyn, hvor vi er lovmæssigt er forpligtede til at gemme disse data i 5
år.

Eksplicit fjernelse af data
Ønsker du at vi fjerner alle data der vedrører din profil, kontakt os da på support@boyfriend.dk.

Dine rettigheder
Den europæiske persondataforordning giver dig en række rettigheder, i forbindelse med at vi behandler
dine persondata.

•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•

Retten til indsigt i egne personoplysninger

•

Retten til berigtigelse

•

Retten til sletning

•

Retten til begrænsning af behandling

•

Retten til dataportabilitet (dvs. udlevering)

•

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder når som helst, ved at kontakte os.
Finder du ikke, at vi handler korrekt på din henvendelse, kan du til enhver tid indgive en klage til en
databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
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