Velkommen til min hjemmeside.
Når du besøger en hjemmeside, vil der som regel blive indsamlet nogle oplysninger om dig, som jeg kan
bruge til at forbedre mit indhold. F.eks er det interessant for mig at følge med i, hvilke sider på min
hjemmeside, der får mest trafik, fordi det fortæller mig noget om, hvilke emner mine potentielle kunder er
mest interesseret i.
Nedenfor fortæller jeg lidt mere om, hvilke oplysninger der indsamles og hvad de bruges til.

Persondatapolitik for Liselotte Kristensen Aps
Dataansvarlig
Liselotte Kristensen Aps er dataansvarlig, og sikre at behandlingen af dine personoplysninger, sker i
overensstemmelse med gældende regler
Kontaktoplysninger:
Liselotte Kristensen Aps
Læsøvej 2
4000 Roskilde
Tlf: 50 533 534
E-mail: longhair.dk@gmail.com
Kontaktperson: Liselotte Kristensen
Cvr: 30195477

Generelt
Denne politik omhandler behandling og indsamling af oplysninger om dig. Personoplysninger er alle slags
informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter min hjemmeside, indsamles
der en række sådanne informationer
Det er typisk følgende typer af oplysninger, der bliver indsamlet og behandlet: Et unikt ID og tekniske
oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke
sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster
informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger.
Sikkerhed
Jeg har selvfølgelig truffet både nogle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger

hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes
kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Persondatapolitikken
Gælder for de oplysninger, du afgiver til Liselotte Kristensen Aps, og underfirmaer som Optimerdinsundhed
Aps, Nordenshårimport Aps og eller der indsamles via www.optimerDinSundhed.dk, www.paryktørklæder.dk , www.perfectress.dk

Hvilke oplysninger indsamles og hvad bruges de til:
Der indsamles kun de nødvendige og påliggende personoplysninger, så som
•

Nødvendige for oprettelse af kartotekskort

•

Nødvendige for fakturaoprettelse

•

Nødvendige for at websalg kan finde sted

•

Nødvendige oplysninger, så dokumentation opfylder Dansk regnskabslov

Dette er typisk almindelige kontaktoplysninger, så som navn, adresse, stilling, telefonnummer, Emailadresse, cpr og/eller cvr nummer. Disse informationer behøves for at behandle, administrere og
betjene din som kunde
Følsomme oplysninger oplyses kun, når det er nødvendigt behandling af dig. Her bruges altid en samtykkeerklæring, for at sikre dig i sikker behandling af disse oplysninger.
De følsomme personoplysninger vil typisk være sygdom og helbredsoplysninger, som er relevante for din
behandling og/eller forløb
Jeg er underlagt tavshedspligt
Når du køber et produkt fra webshoppen, www.perfectress.dk indsamles de oplysninger, du selv afgiver, fx
navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, købs- og interaktionshistorik, samt oplysning
om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
Formålet er, at kunne levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylden aftale med dig. Oplysninger
om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb
indsamles IP-adressen for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.
Samarbejdspartnere
•

One.com. (one.com/static/info/data-processing-agreement-da.pdf)

•

Unoeuro. ( Data Processing Agreement 1,3)

•

Quickpay. (data_processing-agreement. Quickpay)

•

Wordpress

Dataansvarlige og databehandlere

En dataansvarlig har ansvaret for behandling af personoplysninger. En databehandler udfører behandling af
personoplysningerne på vegne af den dataansvarlige.
Flere af disse databehandlere er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA
er sikret gennem databehandlerens certificering under EU
Kopi af Data protection Authorities
https://www.privacyshield.gov/Data-Protection-Authorities
3.4.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
3.4.2 kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Opbevaring og sletning af persondata
Du er til enhver tid berettiget til at anmode om indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket
formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt.
måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer m.m.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som omhandler dig. Hvis du ønsker en kopi af
dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til longhair.dk@gmail.com Du kan blive bedt
om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet, fx hvis du tilbagekalder dit
samtykke, og der ikke er andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat
behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx retlige forpligtelser.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet til en given behandling af
personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte longhair.dk@gmail.com
Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af vores Tjenester slettes senest, når du ikke har gjort brug af nogle af
vores Tjenester i 1 år.
•

Journaler & handlingsplaner opbevares i et aflåst skab i op til 5 år.

•

Journaler & handlingsplaner opbevares ligeledes på computerens harddisk, hvor der tages backup
på en ekstern harddisk

•

Jeg har tavshedspligt og anvender udelukkende de indsamlede oplysninger til dit forløb.

•

Oplysningerne kan opbevares i op til 5 år, efter sidste kontakt, i aflåst arkivskab, hvorefter de
makuleres.

•

Oplysninger på computerens harddisk slettes ligeledes efter 5 år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år, da
opbevaring er nødvendig for, at opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et
regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Cookies og analyseværktøjer:
Websitet anvender ”cookies”, en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende, samt række
professionelle analyse værktøjer, som fx Google Analytics. Disse værktøjer hjælper mig med at forstå,
hvordan min hjemmeside bliver anvendt, hvad der klikkes mest på etc. Denne information og statistik
hjælper mig med at holde indholdet på mine hjemmesider relevant og aktuelt.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af min
hjemmeside.
Det er nemt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning http://minecookies.org/cookiehandtering

Sociale funktioner:
Til de sociale funktioner på Optimedinsundhed kommentarer, debat, ‘synes godt om’ knapperne, eller
deling af artikler til venner, anvender jeg Facebook.
Privatdatapolitik i forhold til beskeder og messenger
Giver du samtykke til at være oprettet i telefonens kartotek med navn og nummer, samt dialog på sms og
messenger. Kan du til enhver tid meddele at blive slettet i kontakter samt besked dialog. Dataerne på
telefonen bliver automatisk slettet efter max et år uden kontakt.
Vælger du at skrive til mig på mail, messenger, sms eller sociale medier, er du selv data ansvarlig for, hvad
du skriver til mig

