Den 25 maj, træder EU’s nye lov om beskyttelse af persondata (GDPR) i kraft.
I korte træk
Der er sådan set intet nyt. Du ejer stadig selv dine data, og jeg beskytter dem stadig lige
så godt, som jeg altid har gjort, og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
•

Den giver dig mulighed for at få oplyst de oplysninger jeg gemmer om dig, hvilket
jeg allerede nu kan afsløre er dit navn, telefonnummer og mailadresse, som du har
opgivet da du bestilte den første tid.

Du kan føle dig tryg i at jeg beskytter dine oplysninger, og naturligvis ikke deler dem med
andre, og du kan læse Privatlivspolitikken her.

Privatlivspolitik
Dataansvarlig:
Skive Familierådgivning
Lindevænget 16
7800 Skive
Telefon: 2837 1204
Email: skive.fam@gmail.com
Cvr-nr. 3725 5041

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og bede om at få dine
oplysninger slettet. Skriv blot til skive.fam@gmail.com

Brug af personoplysninger
Jeg de oplysninger du har givet (navn, telefonnummer og email), til at sende dig
evt. afbud og regning.
Hvis du ønsker at ændre dine oplysninger, så skriv til skive.fam@gmail.com

Jeg deler på ingen måde dine oplysninger med tredjepart, medmindre du selv
udtrykkeligt har givet dit samtykke til det.
Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan
dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København,
telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Datasikkerhed
Jeg passer godt på dine data og behandler dine personoplysninger sikkert og
fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder
persondataforordningen og databeskyttelelsesloven.
Dine oplysninger bliver kun brugt til det formål de er indsamlet, og du kan altid
tilbagekalde dit samtykke, og bede mig slette dine oplysninger ved at sende mig
en mail til skive.fam@gmail.com
Ændring af persondatapolitik
Du finder altid den seneste udgave her på siden på
www.skivefamilieraadgivning.dk
Sidst revideret Maj 2018.

