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PERSONDATAMEDDELELSE
Formålet med denne persondatameddelelse er at forklare, hvilke oplysninger jeg indsamler om dig
som kunde hos mig, hvorfor og hvordan jeg indsamler de oplysninger, og hvordan du kontakter
mig, hvis du vil vide mere om min behandling af dine personoplysninger.
Dataansvarlig
Helene Bjerg CVR nr. 27061559
St Kongensgade 36, 2 mf.
Formålet med indsamling og registrering af oplysninger
Når du er kunde hos mig indsamler jeg personoplysninger for at kunne tilbyde dig ydelser som du
har engageret mig til. Alle de personoplysninger jeg noterer er oplyst af dig og kan indeholde navn,
e-mail, personlige forhold relevante for processen samt fødselsdato. Dvs. at jeg under vores
fælles arbejde tager noter såvel i hånden som digitalt. Endvidere fremstilles
præsentationsmateriale til brug for levering af den ydelse, du har hyret mig til.
Jeg indsamler således kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere de
ydelser, som du har hyret mig til at levere. Jeg indsamler ikke personoplysninger om dig fra
tredjemand.
Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev på min hjemmeside registrerer jeg dit navn og e-mail og det
står dig naturligvis frit for til enhver tid at slette din registrering ved at afmelde nyhedsbrevet.
Hvis du enten følger eller synes om min forfatterside på Facebook, så vil du automatisk modtage
advisering om alle mine begivenheder og opslag. Du kan til enhver tid slette dit følgeskab eller
synes om.
Mine hjemmeside anvender pt. IKKE de såkaldte ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din
computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre
statistik og evt. målrette annoncer.
Som det fremgår af den aftale du allerede har eller kommer til at underskrive så håndterer jeg
dine personoplysninger fuldstændig fortroligt på ubegrænset tid.
Retsgrundlag
Jeg behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke, du har givet, når du
underskriver en aftale om levering af ydelser.
Videregivelse af oplysninger
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Som udgangspunkt videregiver jeg ikke dine personoplysninger. Dog kan der være undtagelser i
det omfang jeg er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.
For at støtte min egen udvikling går jeg i supervision. Dvs. at jeg har samtaler om coaching- og
udviklingsforløbene med 3. part, dog uden at dele nogen personfølsomme oplysninger.
Opbevaring
Jeg opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste
formål ovenfor. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål,
vil blive slettet eller anonymiseret. Generelt kommer mange tilbage for rådgivning eller sparring
efter fuldendelse af den indgåede aftale, og da vil gamle noter og materiale været yderst relevant.
Derfor opbevarer jeg personfølsomt materiale i 5 år, hvorefter det slettes.
Sikkerhed
Jeg har selvfølgelig truffet både nogle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine
oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Adgang til dine personoplysninger
Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som jeg har om dig, og du har
ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.
Du kan også bede om, at jeg retter eller opdaterer oplysningerne. Endelig kan du også altid
anmode om, at jeg sletter personoplysninger, som jeg opbevarer om dig. Hvis du gerne vil gøre
brug af ovennævnte rettigheder eller hvis du har spørgsmål til, hvordan jeg behandler dine
personoplysninger, bedes du kontakte mig på
helene@helenebjerg.dk
Tilbagetrækning af samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til min behandling af dine personoplysninger tilbage.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke berøre lovligheden af den behandling, der
er foretaget inden tilbagetrækningen af samtykket.
Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte mig
på helene@helenebjerg.dk
Klageret
Hvis du mener, at min behandling af dine personoplysninger ikke er lovlig, håber jeg, at du vil
kontakte mig først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.
Klager over min behandling af oplysninger kan rettes til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger ved at følge dette link:
https://www.datatilsynet.dk/omdatatilsynet/kontakt/
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.
Jeg forbeholder mig ensidigt retten til at opdatere, omforme og ændre denne
persondatameddelelse.
De bedste hilsner
Helene Bjerg
Helene Bjerg Executive Cocahing
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