Privatlivspolitik Sminkehjørnet
Som kunde hos Sminkehjørnet, vil jeg have adgang til visse informationer om dig (navn, email,
adresse og telefonnummer). Dette er en kort beskrivelse af, hvordan jeg indsamler, bruger og
gemmer denne information.
•

Vigtig info: ordet ”information” dækker udelukkende over dine kontaktinformationer.
Betaling modtaget via bankoverførsel eller Mobilepay, giver mig ikke adgang til eller indblik i
dine bankinformationer. Alle følsomme finansielle oplysninger behandles sikkert hos de
databehandlende virksomheder.

Hvordan jeg indsamler information
Når du sender mig en bookingforespørgsel enten via mailen oplyst på siden eller kontaktformularen,
giver du mig de nødvendige informationer jeg skal bruge, for at kunne besvare din forespørgsel. Jeg
indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver mig.
Denne side indsamler cookies for at sikre en bedre brugeroplevelse af siden. Du har mulighed for at
vælge dem til eller fra. Du kan læse mere om cookies her.
Hvem har adgang til din information
Det er kun mig som har adgang til informationer sendt via mail, kontaktformularen på siden eller
indsamlet ved hjælp af cookies. Som selvstændigt erhvervsdrivende og ejer af Sminkehjørnet, er det
kun mig som har adgang til disse informationer.
Hvordan bruger jeg din information
Modtager jeg en bookingforespørgsel via mail eller kontaktformularen på siden, vil jeg bruge den
information du har oplyst mig om, til at kontakte dig for yderligere information og for at bekræfte
eller afkræfte reservationen. Jeg bruger de indsamlede informationer til at afvikle mit kundeforhold
til dig. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt
har givet skriftligt samtykke hertil.
Hvordan gemmer jeg din information
Jeg følger en række sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at mine databehandlingsprocedurer lever
op til kravene i Persondataforordningen.
Behandling og opbevaring af data følger Datastyrelsens krav og anbefalinger samt gældende
lovgivning.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev
indsamlet til, afsluttes.
Jeg gemmer dine personoplysninger så længe jeg har et aktivt kundeforhold til dig. Når
kundeforholdet er ophørt, gemmer jeg dine personoplysninger så længe jeg er forpligtet hertil ifølge
regnskabslovgivningen.
Dine rettigheder
Når dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grundlag for
indsamling, registrering og opbevaring, vil disse blive slettet.

Du kan til enhver tid få indsigt i hvilke persondata, jeg opbevarer om dig. Du har ret til at gøre
indsigelse imod videre behandling og opbevaring af dine data. Du har ret til at få dine data
udleveret, slettet og korrigeret samt videregivet til en anden dataansvarlig.
Du kan til enhver tid fortryde og tilbagekalde dit samtykke.

Cookiepolitik
Cookiepolitik for www.sminkehjoernet.dk

Dette website anvender cookies til følgende formål:
Trafikmåling for at jeg kan optimere mit website og brugeroplevelsen.
Oversigt:
1.0 Ejeroplysninger
2.0 Hvad er Cookies?
2.1 Så lang tid opbevares cookies
2.2 Sådan sletter du cookies
2.3 Sådan undgår du cookies
2.4 Hvad cookies bruges til på mit website
2.5 Hvilke cookies benyttes på mit website
1.0 Datansvarlig
Helene Rantzau
Helgesvej 1
3660 Stenløse
Kontakt e-mail: tolk@helenerantzau.dk / sminkehjoernet@gmail.com
Cvr-nr. 37518255
2.0 Cookies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der
lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen
personlige oplysninger gemt i cookies. Cookies er ikke nødvendige for at siden fungerer, men de
optimerer din browsing oplevelse.
2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
2.3 Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning
her: http://minecookies.org/cookiehandtering.
2.4 Hvad cookies bruges til på mit website
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af besøgende på siden. Denne information bruges
til at tilpasse indhold og optimere brugeroplevelsen.
2.5 Hvilke cookies benyttes på mit website
Websitet bruger flg. cookies:
Google Analytics – til at måle trafikken på websitet

