Persondata og registrering
Persondata er enhver form for information om en fysisk person.
Ved at benytte “Liv i forvandling v. Jonna Pedersen” accepterer du, at jeg registrerer og
behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.
Jeg respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af de personoplysninger, som du
giver mig.
Derudover er jeg opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig
behandling af dine personoplysninger. Jeg registrerer og behandler personoplysninger i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.
Jeg har dog brug for visse personoplysninger for at kunne behandle dig og levere information,
nyheder mm. til dig.
Jeg registrerer og behandler derfor alene personoplysninger om dig, som du selv afgiver,
eksempelvis, når du:
• tilmelder dig mit nyhedsbrev,
• sender mig en mail,
• sender mig en forespørgsel, klage eller giver mig feedback,
• deltager i en konkurrence eller
• i øvrigt giver personoplysninger til mig via min mail, min hjemmeside eller på anden måde.
Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at jeg behandler personoplysningerne og
herunder, at jeg:
• registrerer de personoplysninger, du afgiver,
• registrerer oplysningerne om de behandlinger og produkter, du har købt, på din journal, i
faktureringssystemet (Billys Billing) og/eller i nyhedsbrevs- og bookingsystemet (EasyMe).
Jeg overdrager ikke, sælger ikke eller på anden måde videregiver dine personoplysninger til
tredjepart.
Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er alene at kunne bruge de
personlige oplysninger i en personjournal for at kunne lave den mest effektive behandling.
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit mundtlige samtykke.
Personoplysningerne opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser.
Personoplysninger opbevares i Danmark.
Du har til enhver tid ret til at
• få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg har registreret om dig,
• få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger,
• få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand,
• bede om at få slettet alle personoplysninger.
•
Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos mig tilbage.
Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket
inden tilbagetrækningen heraf.

Virksomheden er ”Liv i Forvandling v. Jonna Pedersen - CVR nr. 36 26 86 70
Den dataansvarlige er:
Jonna Pedersen
Hjortevænget 128
5800 Nyborg
Tlf. 25 29 17 10
kontakt@liviforvandling.dk

Databehandlere er:
Til online-booking og udsendelse af nyhedsbreve:
EasyMe ApS
Schlegels Allé 5
1807 Frederiksberg
CVR.nr. 28712618
support@easyme.biz
Til fakturering:
Billys Billing
Bredgade 33C, st. th.
1260 København K
Tlf. 6024 6024
CVR.nr. 33 23 91 06
billy@billy.dk
Der foreligger skriftlige databehandleraftaler imellem den dataansvarlige og
databehandlervirksomhederne. Aftalerne kan rekvireres hos Liv i Forvandling v. Jonna Pedersen.
Spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal
ske skriftligt til kontakt@liviforvandling.dk.
Klage over min behandling af personoplysninger kan rettes til
Datatilsynet,
Borgergade 28, 5,
1300 København K
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

