Persondatapolitik
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan In2 Life v/ Barbara Szorad behandler og
sikrer dine personoplysninger.
Dataansvarlig:
In2 Life v/ Barbara Szorad
Absalonsgade 46
1658 København V
CVR-nr. 29 90 88 93
bszorad@gmail.com

Websider og cookies
Mine hjemmesider anvender cookies, når du besøger dem. Cookies er tekstfiler, som
gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den,
huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde
skadelig kode som f.eks. virus.
Generelt bruges cookies til at genkende dig når du besøger websiden igen. Dataen i
cookies leveres 100% anonymt til tredje parts applikationen Google Analytics.
Såfremt du ikke ønsker at modtage cookies kan du slette og blokere dem i din
browser.
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for
dig. Du kan desuden risikere, at websiden ikke fungerer optimalt samt at der er
indhold, du ikke kan få adgang til.
Der indsamles og behandles typisk følgende typer af oplysninger: tidspunkt for besøg
på websiden, IP adresse, tekniske oplysninger om din computer, tablet eller
mobiltelefon, geografisk placering (land), samt hvilke sider du klikker på (interesser).
Besøgende af hjemmesiderne oplyses om cookies og der indhentes samtykke med
“cookie banner”.
Når personer kontakter mig via Kontaktformularen på websiden oplyser de selv deres
navn og email adresse, så jeg kan kontakte dem efterfølgende.
Mine websider hostes af squarespace.com. Se mere om deres behandling af data på
https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/360000851908-GDPR-andSquarespace

Kundedata, kontrakter og fakturering
I forbindelse med køb af produkter og ydelser, oplyser kunden selv sine data såsom
navn, firmanavn, adresse, email adresse, telefonnummer, CVR nr. Fakturering sker
manuelt p.t. Fakturaer, regnskaber og kontrakter opbevares på computer der er aflåst
og beskyttet med adgangskode.
Kunde- og persondata anvendes til kommunikation, fakturering, statistik og
markedsføring. Kunde- og persondata kan blive videregivet til tredje part, hvis der er
tale om en databehandleraftale, hvor databehandleren skal behandle data på vegne af
In2 Life. Kunder kan få rettet eller slettet personoplysninger, hvis indholdet er
urigtigt.
Generel kommunikation
Kommunikation og kundeservice foregår via email og telefon, som kunden selv har
oplyst. Persondata er lagret i mailprogram der er beskyttet med adgangskode.
Markedsføring
1. Nyhedsbrev
Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev, hvor du selv oplyser navn og email adresse. Mit
nyhedbrevprogram er drevet af Mailchimp.com, som lagrer disse oplysninger. Når du
tilmelder dig mit nyhedsbrev giver du samtykke til, at jeg må sende dig nyheder,
inspiration og markedsføring af mine ydelser og produkter.
Du kan til enhver tid rette og slette dine oplysninger samt afmelde dig fra mit
nyhedsbrev via et direkte link i mailen.
Se mere om Mailchimp og GDPR1 på: https://kb.mailchimp.com/accounts/
management/about-the-general-data-protection-regulation#What-is-MailChimpdoing-to-prepare?
2. Annoncering
Data indsamlet på mine websider og eventuelle salgssider (landing pages) samt data
på mine nyhedsbrevlæsere kan blive brugt til eventuel målrettet annoncering på
eksempelvis Facebook. Se mere om Facebook og persondataforordningen på: https://
www.facebook.com/business/gdpr
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GDPR = EUs persondataforordning

Dine rettigheder
•
•
•
•
•
•

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine
personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og
få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har
du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for
direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet.
Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.

Ved spørgsmål omkring denne persondatapolitik eller for at udøve dine rettigheder
kan du kontakte mig på bszorad@gmail.com
Læs mere om EUs persondataforordning her: https://da.wikipedia.org/wiki/
Persondataforordningen
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