Persondatapolitik på Den Gamle Avlsgård
Persondatapolitik
Når du kommer i forløb på Den Gamle Avlsgård, behandler vi dine oplysninger i henhold til denne
datapolitik.
Den Gamle Avlsgård respekterer fuldt ud alle ønsker om sikker brug af personfølsomt data, og vi
er opmærksomme på hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige
oplysninger, som vi modtager.
Personoplysninger
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person,
herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., arbejdsplads og lign.
Når du starter i forløb på Den Gamle Avlsgård indsamler vi ovennævnte oplysninger, således at vi
kan kontakte dig i fald en behandler må aflyse, til fakturering eller evt. indkalde din nærmeste
leder til opfølgningsmøde.
Oplysningerne nedskrives på en kontrakt og gemmes herefter i et aflåst skab. På denne kontrakt
krydser du også selv af, hvis du ønsker at modtage nyhedsbrev fra Den Gamle Avlsgård ca. en gang
månedligt.
Det er kun kontorpersonalet, der har adgang til dine personoplysninger.
Personligfølsomme oplysninger
Behandlerne noterer kort i en portefølje, hvorledes du responderer på behandlingen, således at vi
kan følge fremskridt og bedst muligt tilpasse den helt rette behandling for dig. Porteføljemappen
ses kun af de behandlere, du er i berøring med, og du har til enhver tid ret til indsigt i noterne eller
til at bede om at få dem slettet.
Denne porteføljemappe opbevares i et aflåst skab.
Vi makulerer dine oplysninger efter endt forløb.
Hvor lagres dine oplysninger?
Primært gemmes dine oplysninger som nævnt herover.
Herudover kan vi sende din plan i PDF form på mail, dog kun indeholdende dit fornavn, dato for
behandling samt behandlers fornavn. Disse mails databehandles af Microsoft Office, hvis
databehandling, du kan læse mere om her.
Vi samarbejder med en IT virksomhed, hvor vi er de dataansvarlige og C2IT databehandler. Dette
kan du læse mere om her.
Adgang til oplysninger
Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet ved at trykke ”Afmeld nyhedsbrev” i bunden af
nyhedsbrevet.
Du kan altid få adgang til dine personoplysninger ved at kontakte os på telefon 7541 1806 eller på
info@dengamleavlsgaard.dk

Cookies
Ud over de oplysninger, du selv giver os i forhold til forløb/behandling, anvender vores
hjemmeside, www.dengamleavlsgaard.dk, cookies.
Hvis du ikke ønsker, at Den Gamle Avlsgård identificerer din pc, mobil etc. ved hjælp af cookies,
kan du slette eller blokere for cookies i din browser.
Ændring og opdatering af persondatapolitikken
Den Gamle Avlsgård forpligter sig løbende til at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af
privatlivets fred.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller hvordan vi bruger dine
oplysninger, kan du kontakte os på tlf. 7541 1806 eller på info@dengamleavlsgaard.dk

