25 Maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter
personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga
integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Det ställs ytterligare krav på företag och vi vill
informera er att vi värnar om er integritet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi
hanterar dina personuppgifter.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och personnummer.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna fakturera och sända leverans till dig som kund. Men
också informera om nyheter och evenemang.
Vi har fått dina uppgifter från den registrering som du gjort vid bokning av behandlingar eller besök vid
våra evenemang. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast
att behandlas av oss inom företaget.
Säkerhet
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina
personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att
lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda från intrång.
Personuppgifter som vi sparar när du bokar in dig är:


Namn



E-post



Postadress



Telefonnummer



Personnummer
Utlämning av uppgifter
Vi lämnar inte ut era uppgifter till någon annan.
Radering av uppgifter
Om du inte vill ha kontakt med oss längre kommer dina uppgifter att raderas ur våra system
Rätt att begära ut information
Du äger rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har om dig, under förutsättning att
din identitet kan bevisas.
Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår
behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på anna@kroppenibalans.se
Om du vill bli borttagen ur vår emaillista, så svara "avregistrera" på detta mail.
Annars godtar du vårt sätt att handskas med dina personuppgifter.
För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till www.datainspektionen.se

Med vänliga hälsningar

Anna Baard-Blixt

