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Virksomhedens dataansvarlige

Derfor behandler jeg personoplysninger

Disse personoplysninger behandler jeg

Dem behandler jeg oplysninger om

Disse videregiver jeg oplysningerne til
Sletning af personoplysninger

Sådan opbevarer jeg personoplysninger

Sarah Louise Gråskov
Adresse: Døckerslundsvej 39, 5000 Odense C
Telefonnr.: 22 37 66 63
Mail: info@graaskovyoga.dk
• Til at drive virksomhedens aktiviteter, herunder
planlægge, gennemføre og følge op på dem
• Til at kunne levere varer og ydelser
• Til at administrere deltagere og klienters relation til
virksomheden
• Til at udsende nyhedsbrev
Almindelige personoplysninger:
• Navn
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• Madpræferencer
• Virksomhed
• Stilling
Følsomme personoplysninger:
• Helbredsoplysninger
Jeg behandler oplysninger om følgende personer:
• Deltagere på diverse events, kurser, hold og aktiviteter
• Individer som skriver sig op til nyhedsbrev
• Virksomheds- og organisationskontakter, hvortil salg er
foregået
• Potentielle klienter, der henvender sig med spørgsmål, og
nuværende klienter, der modtager behandlinger eller terapi
Jeg overlader ikke eller videregiver oplysninger til andre.
Oplysninger slettes 5 år efter deltagelse på et hold eller
event, kontakt er foretaget til eller med
virksomheder/organisationer eller modtagelse af
behandling/terapi.
Jeg opbevarer alle personoplysninger på virksomhedens
computer på virksomhedens adresse, som er aflåst, og
computeren er beskyttet af password, som kun Sarah
Gråskov kender til.
Jeg har sikkerhedskode på mine mobile enheder, som kun
Sarah Gråskov kender til.

Sådan lever jeg op til lovens krav om
Jeg kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis alle eller
datasikkerhed, og sådan gør jeg hvis der
nogle af personoplysninger bliver stjålet, hacket eller på
opstår et brud eller min data og
anden måde kompromitteret.
systemer bliver hacket
Jeg tænker databeskyttelse ind, når jeg køber eller får nye
IT-systemer eller ændrer på de nuværende. Jeg er
opmærksom på at systemet gerne må bidrage til:
• At jeg ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.
Dette kan mit IT-system, og sådan
• At jeg ikke opbevarer oplysningerne længere end
beskytter jeg de persondata, jeg har i
nødvendigt.
mine IT-systemer
• At jeg ikke anvender oplysningerne til andre formål, end
de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.
Mit nuværende IT-system:
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• Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så jeg
gennemgår oplysningerne manuelt
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