Eileen Bouchet
C’est La Vie
Supervision, Terapi og Undervisning
Nørreled 31
4300 Holbæk
CVR.nr:
Bank:
Konto nr.:
Telefon:
E-mail:
Hjemmeside:

Privatlivs- og persondatapolitik

38246240
Nordea
2375 6893971333
22 93 52 25
boucheteileen@gmail.com
www.eileenbouchet.dk

:

For at kunne levere psykoterapeutiske ydelser, supervision, coaching m.v. er der vigtige personoplysninger, jeg har
behov for at behandle. Denne privatlivs- og persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data jeg
indsamler, hvorfor jeg indsamler dem, og hvad jeg anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så jeg håber, at du vil
tage dig tid til at læse dem.
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til mig på
kontakt@eileenbouchet.dk eller via tlf. 22 93 52 25.
Jeg videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og jeg
indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse
i et kursus m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre den
kontrakt, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.
Personoplysninger er typisk:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
Journalnotater i forbindelse med vores indgåede kontrakt
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke
personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er
urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre
indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit
samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til
Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
Jeg stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer
jeg dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.
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