Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig
1.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Klinik Bettina er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om
dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Klinik Bettina
Bøgebakken 13
2730 Herlev
cvr. 36632305
tlf. 6131 0133
mail – beauty@klinikbettina.dk

2.

Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i Klinik

Bettina

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores wellness behandlinger som omfatter
alle klinikkens behandlinger.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime

interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en ef fektiv tilrettelæggelse af vores
opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte
behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.
3.

Kategorier af p ersonoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte
behandlinger
4.

Mod tagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
databehandlere
5.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
6.

Op bevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i 5 år.
7.

Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid
ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af
dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette
tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor
behandles på andet grundlag en samtykke.

8.

Di ne rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig
til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.
9.

Kl age til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Når du besøger vores websites, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og
forbedre indholdet. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cooki es
og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles,
deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
10. Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, tablet , mobil el.
anden enhed. Formålet er at genkende din enhed, huske indstillinger, udføre statistik og målrette
annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Ligeledes indeholder cookies
som udgangspunkt ikke personoplysninger.
11. Undgå cookies
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:
http://minecookies.org/cookiehandtering. Hvis du blokerer cookies, risikerer du, at hjemmesiden
ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Opbevaring af cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder, som varierer alt efter, hvilken slags cookie der
er tale om. Når du vender tilbage til vores hjemmeside fornyes cookien automatisk.
12. Sikkerhed
Hos Klinik Bettina behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven, og
vi overholder persondatalovens regler om behandling af personlige oplysninger. Det betyder, at
det er vores ansvar at opbevare dine personoplysninger sikkert og fortroligt. Derfor sørger vi for,
at alt registreret data, herunder dine personoplysninger, behandles sikkert og er forsvarligt
beskyttet i forhold til gældende sikkerhedsstandarder og øvrig lovgivning.

Dine personoplysninger kan tilgås fra computere med begrænset adgang inden for kontrollerede
faciliteter og gemmes på eksterne servere hos en datasikkerhedsgodkendt leverandør. Vi
gennemgår løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at kontrollere om dine oplysninger
håndteres forsvarligt samt at vi opfylder og efterlever de rettigheder, du har som bruger. Dog kan
vi ikke garantere fuldstændig sikkerhed ved dataoverførsler over internettet. Det betyder, at der
kan være en risiko for, at andre tvinger sig adgang til oplysninger, når data opbevares og sendes
elektronisk. Du deler og afgiver dine personoplysninger på eget ansvar.
13. Links til andre hjemmesider
På vores hjemmesider er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Klinik
Bettina er ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider eller for andre hjemmesiders praksis
i forhold til brug af cookies samt indsamling og opbevaring af personlige oplysninger. Når du
besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidernes politik om cookies, beskyttelse af
personlige oplysninger og andre relevante politikker.
14. Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem,
når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og
baggrunden for opbevaring.
15. Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Du kan kontakte os og
få oplyst de data, vi har på dig og bede os om at ændre eller fjerne disse. Hvis de oplysninger eller
data, som omhandler dig, er ukorrekte eller vildledende, har du krav på at få disse berigtiget eller
slettet.
Hvis du ønsker, at få adgang til de personoplysninger, som er registreret om dig hos Klinik Bettina,
kan du henvende dig på beauty@KlinikBettina.dk. Hvis de registrerede data er ukorrekte, du har
spørgsmål eller andre indsigelser, kan du henvende dig på samme måde. Du kan gøre indsigelse
mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

