Politik for sikring af dine personlige oplysninger (Persondata politik GDPR)
1. Dataansvar
Jeg behandler og opbevarer data, som jeg har fået fra dig og om dig, som typisk er dit navn, e-mailadresse,
telefonnummer, fødselsdato, fødselstidspunkt, fødested og livsbegivenheder. Jeg modtager disse
oplysninger enten til brug for at lægge et horoskop for dig eller til brug på et kursus, hvor du selv deltager.
Jeg opfordrer til omtanke ved brug af ikke-sikret e-mails, ikke mindst sociale medier. Jeg videregiver aldrig
data. Straks efter mødet/kurset destruerer jeg dine data. Har du fået lagt et horoskop, så modtager du det
korrigerede horoskop af mig. Hvis du ønsker senere at få en opdatering, så kan du maile det korrigerede
horoskop til mig, så vi ikke behøver at starte forfra.
Dataansvarlig: Maj Friis. e-mail: persondata@maj-friis.dk. WEB: www.maj-friis.dk

2. Samarbejde med databehandler
Jeg samarbejder med én databehandler til hjemmeside og til e-mails og sikrer, at der en
databehandleraftale om at:
-

Alle persondata håndteres og opbevares forsvarligt og at ingen uvedkommende 3. part har adgang til
de persondata, som jeg har ansvaret for.
Leverandørens persondatapolitik opfylder EU´s GDPR af 25. maj 2018.

Mere information om min leverandørs persondatapolitik: one.com.

3. Behandling af persondata
Når du ønsker at få lagt et horoskop og sender dine personoplysninger til mig, så giver du mig samtidigt dit
samtykke til at opbevare dem, indtil vi har haft mødet om dit horoskop.
Når du ønsker at bruge dit horoskop på et kursus og sender dine personoplysninger til mig, så giver du mig
samtidigt dit samtykke til at opbevare dem, indtil kurset er gennemført.
Dine persondata opbevares på en lukket PC med BullGuard Internet Security.
Når mødet/kurset er slut, slettes dine persondata. Har du fået lagt et horoskop, sender jeg efter mødet en
digital kopi af dit horoskop, som du kan bruge, hvis du senere har brug for en opdatering.
Du har ret til at få adgang til dine persondata, mens jeg har dem, og indtil jeg sletter dem.
Jeg tager sikkerhedsbrud og datalækage meget alvorligt. Dette indebærer, at jeg informerer dig, hvis der er
risiko for, at dine data er lækket. Samtidigt giver jeg meddelelse til Datatilsynet. Du er velkommen til at
kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Maj Friis, astrolog.

