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Privatlivspolitik 

Persondataforordning – samtykkeerklæring 

 

Den 25. maj 2018 trådte den ny europæiske persondataforordning i kraft; The 

General Data Protection Regulation (GDPR).  Denne har til formål at tydeliggøre 

forbrugernes rettigheder og stiller krav til virksomheder om bl.a. datasikkerhed og 

gennemsigtighed.  

I denne privatlivspolitik omtales aktuelle virksomhed SnowVic med adresse på 

Rosenborgbakken 5, 8600 silkeborg. Telefon 61 28 98 12. E-mail anja@snowvic.dk. 

Website www.snowvic.dk. CVR-nr. 38 70 67 48. 

 

I SnowVic behandles alle relationers persondata fortroligt og med stor respekt, 

ydmyghed og omhu. Der bakkes op om Persondataforordningens formål og 

intentioner. Nedenfor beskrives, hvordan SnowVic forholder sig til indsamlede 

persondata. Det vil sige, hvilke persondata der indsamles, hvem der har adgang til 

disse, anvendelse af persondataene (formålet med indsamling af persondata), 

beskyttelse af persondata samt dine rettigheder i forhold til egne persondata. 

SnowVic skal derfor have din skriftlige tilladelse (samtykke) til at indsamle og 

opbevare dine persondata i forbindelse med en Feng Shui konsultation og/eller 

Oprydningskonsultation. 

Det skriftlige samtykke skal være underskrevet af dig inden den aktuelle 

konsultation udføres.  Samtykkeerklæringen medbringes af SnowVic ud til dig til 

underskrift. 

 

Følgende persondata bliver indsamlet i forbindelse med en Feng Shui – og/eller 

Oprydningskonsultation : 

 Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse  

 Eventuel fødselsdato (valgfri) 

 Fremsendte (af kunden) plantegning af aktuelle bolig og/eller erhverv 

og/eller offentlig institution med nordpil indtegnet 
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 Fremsendte (af kunden) billeder fra aktuelle bolig og/eller erhverv og/eller 

offentlig institution 

 Data indsamlet i forbindelse med udfyldelse af tilsendt spørgeskema 

 Eventuelle øvrige billeder der måtte være taget under selve konsultationen 

eller før denne udelukkende efter aftale med kunden   

 Data indsamlet i forbindelse med selve udførelsen af Feng Shui 

konsultationen eller Oprydningskonsultationen  

 Data indsamlet i forbindelse med en eventuel efterfølgende udarbejdelse af 

rapport om Feng Shui konsultation eller Oprydningskonsultation  

 

Hvem har adgang til dine persondata: 

Udelukkende indehaver af SnowVic som er Anja Lundkvist Jensen. 

 

Anvendelse af persondata (formål): 

Dataene bliver udelukkende anvendt i forbindelse med forberedelse og udførelse 

af – samt opfølgning efter en Feng Shui konsultation og/eller 

Oprydningskonsultation hos den eller de personer dataene omhandler.  

 

Beskyttelse af persondata: 

Data videregives ikke til 3. mand. 

SnowVic beholder kun dine persondata, så længe det er aktuelt, for det formål de 

er givet til. Når den bestilte opgave er afsluttet fra SnowVic´s side, slettes alle dine 

indsamlede persondata fuldstændigt med mindre andet ønskes fra kundens (din) 

side. Ønsker du, at dine persondata opbevares i længere tid hos SnowVic, skal du 

meddele dette skriftligt til SnowVic via E-mail: anja@snowvic.dk  

Ønskes en ny konsultation på et senere tidspunkt, skal du give en ny skriftlig 

tilladelse (samtykkeerklæring) til, at SnowVic må indhente og opbevare dine 

persondata igen. 

Persondataene vil ikke blive brugt til markedsføringsformål i SnowVic. 
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Ønsker SnowVic at anvende enkle persondata til markedsføring, som f.eks. 

billedemateriale, vil dette udelukkende foregå efter et skriftligt samtykke fra dig. 

SnowVic og dermed indehaver Anja Lundkvist Jensen er omfattet af 

tavshedspligten. Ved enhver henvendelse til SnowVic er du omfattet af denne 

tavshedspligt. 

 

Dine rettigheder: 

Du har til enhver tid ret til at få adgang til de persondata, som SnowVic ligger inde 

med samt få af vide, hvordan SnowVic anvender disse data. Du har til enhver tid 

ret til at få udleveret en kopi gratis, hvis du ønsker dette. 

Du har til enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke og at få dine persondata 

slettet hos SnowVic. En undtagelse herfra er dog, hvis du har økonomisk 

udestående hos SnowVic, da vil dine persondata, ikke kunne slettes før SnowVic´s 

tilgodehavende er betalt. Send en mail til anja@snowvic.dk ang. sletning af dine 

persondata og du vil modtage en bekræftelse på, at dine data er blevet slettet. 

Du har til enhver tid ret til at få overført dine data fra SnowVic til en anden 

serviceudbyder. Dette vil ske efter en skriftlig personlig tilladelse fra dig. 

Du kan til enhver tid få opdateret dine persondata ved at henvende dig til SnowVic 

(se kontaktoplysninger). 

Ved en eventuel anvendelse af data til anonym statistik, kan dette frabedes, men 

stadig med accept af, at data stadig gerne må opbevares. 

Skulle der ske et brud på datasikkerheden, har du ret til at blive underrettet 

indenfor 72 timer efter, at bruddet er blevet opdaget.  

 

Har du spørgsmål til persondataforordningen hos SnowVic, er du altid velkommen 

til at kontakte indehaver Anja Lundkvist Jensen på telefon 61 28 98 12 eller mail 

anja@snowvic.dk. For mere information om SnowVic se da www.snowvic.dk. CVR-

nr. 38 70 67 48. 

Med venlig hilsen 

Anja Lundkvist Jensen 
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Indehaver af SnowVic 

 

Eventuelle øvrige kommentarer fra dig som kunde: 

 

 

 

 

 

Underskrift (kunde): 

 

 

 

 

Dato: 

 

 

 

Underskrift (SnowVic v. Anja Lundkvist Jensen): 

 

 

 

 

Dato: 

 

 

 

 

 

 


