Trygg hantering av personuppgifter
Jag vill med detta mail informera dig om att jag har din epost-adress i min
databas för att kunna informera dig om alla spännande erbjudanden.
Jag har samlat in din epost adress genom att du bokat din behandling via
bokadirekt.se
Den nya lagstiftningen kring hantering av personuppgifter GDPR (General Data
Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den
25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL)) syftar till att
stärka individens skydd mot lagring och användning av personuppgifter. Det
innebär att du när som helst kan kontakta mig för att få ut eller stryka dina
uppgifter hos mig.
Jag delar inte dina epostadresser till tredje part och alla personuppgifter
behandlas i enlighet med gällande ladstiftning.

Vänligen,
Tatiana Petersson, ägare, utförare och drivare av ” KroppAnsikteFötter”

I min personuppgiftspolicy kan du se vilka personuppgifter jag behandlar, vad jag
använder dem till, hur länge jag sparar dem och dina rättigheter. Din integritet är
viktig för mig och jag vill alltid vara öppen med hur jag behandlar dina
personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till mig.

Personuppgifter som jag samlar in från dig
Exempel på personuppgifter som jag samlar in om dig är:
•
•
•
•

Namn
Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
Korrespondens med mig (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband
med kontakter med mig)
Personnummer som anges ihop med Klarna betalning sparas EJ

Varför jag behandlar dina personuppgifter
1. Erbjudanden
2. Marknadsföring

Jag delar inte dina personuppgifter.
Lagring
Allmänt sett sparar jag dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att
uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas
under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla
krav i bokföringslagen.
I övriga fall kommer jag regelbundet se över personuppgiftshantering. Jag kan
exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med mig på länge.
Dina rättigheter

Du när som helst kan kontakta mig för att få ut eller stryka dina
uppgifter hos mig.

