Privatlivspolitik for dinKosmetolog.dk
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dinKosmetolog.dk data ansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og
gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun
personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål,
og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Anni Grønnegaard
Tlf 30 11 15 66
Datbehandler for dinKosmetolog.dk
Online booking system klikbook. (www.Klikbook.dk)

Regnskabs Expresssen v. Annelise Knudsen. www.Regnskabsexpressen.dk

Behandling af personoplysninger Vi
behandler følgende personoplysninger:
1) Kunder og samarbejdspartnere.
- Almindelige personoplysninger:
o Navn, telefon nummer
o Adresse og by
o Telefonnummer
o Produkt forbrug/køb under/ved de forskellige behandlinger.
o Særlige hensyn der skal/bør tages til dig under behandlingen og
ved produkt køb.
o Hvorvidt du ønsker at modtage nyhedsbrev fra mig
o Aftaler om behandlinger
o Billeder

Her indsamler vi oplysninger fra
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Normalt får vi oplysningerne fra dig.

Formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
•
•
•

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
At kunne booke dig en tid.
At kunne Behandle dig med produkter du tåler og dermed får den bedst mulige
behandling.

Formålene:
1) Formål med behandling af kundeoplysninger:
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Administration af din relation til os

Samtykke
Hvis der under behandling tages foto, vil du blive spurgt om det må bruges på de
sociale medier og reklame materiale. Du kan til enhver tid få eventuelle foto slettet
igen.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til
enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Kunde oplysninger
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Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine kundeoplysninger i op til 5 år
efter kalenderåret for din sidste aftale med dinKosmetolog.dk
Regnskab gemmes i 5 år.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•

Retten til indsigt i egne personoplysninger

•

Retten til berigtigelse

•

Retten til sletning, ændring af dine data hos mig, dog vil faktura være gemt i
systemet jf. ovenstående.

•

Retten til begrænsning af behandling

•

Retten til data portabilitet. Kundens persondata og personfølsomme data kan
på forlangende af kunden, sendes til kunden eller databehandler i anden
virksomhed. Formatet vil være CSV-fil
Anmodning skal være afsendt fra kundens egen emailadresse tll
info@klikbook.dk

•

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så
fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til
anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til
enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website.

Mvh. dinKosmetolog.dk
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