PERSONDATAPOLITIK
Når jeg Gerda Lambertsen, Lambertsen Coaching som coach, registrerer personoplysninger på mine
klienter/kunder, er jeg forpligtet til at give den enkelte person/firma en række oplysninger om
persondatabehandlingen.
Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvilke oplysninger jeg indsamler om dig/jer som
fokusperson/team, hvorfor og hvordan jeg behandler de indsamlede oplysninger, samt hvordan du
kontakter mig, hvis du/I vil vide mere om min behandling af dine personoplysninger.
Dataansvarlige
Den dataansvarlige, hos Lambertsen Coaching & Leadership, CVR-nr. 2083 0083, Todderupparken 3, 8381
Tilst, er Gerda Lambertsen.
Formålet med indsamling og registrering af oplysninger
Som klient/kunde giver du mig de personoplysninger, som du mener, er relevante i forhold til det ønskede
coachingforløb/-samtale.
Jeg indsamler personoplysninger for at kunne tilbyde en relevant og effektiv coaching i forhold til
klienten/kundens situation og mål med coachingen.
De indsamlede personoplysninger anvender jeg til at sende mine klienter/kunder relevant materiale,
tekster og andet i forhold til det konkrete forløb, samt påmindelser og reminder efter nærmere aftale
relateret til det konkrete forløb, og evt. senere opfølgning på et forløb.
Kategorier
De personoplysninger, jeg indsamler er:




Klientens/kundens navn, adresse, e-mail og telefonnummer
Stillingbetegnelse og evt. arbejdssted
Civil status og alder på børn

Desuden indsamler jeg kun de personfølsomme oplysninger, som du sender til mig pr. mail eller som gives
mig under coachingsessionerne, og som er nødvendige for at kunne levere de ydelser, som
klienten/kunden efterspørger.
Modtager jeg oplysning fra din faglige organisation eller arbejdsgiver i forbindelse med henvisning til et
coachingforløb, vil jeg altid oplyse dig om, hvilke oplysninger jeg har modtaget.
Retsgrundlag
Jeg behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke, du giver mig til indsamling og viderebehandling af oplysningerne ved underskrift af coachingaftalen.
Behandling af personoplysninger på baggrund af samtykke er reguleret i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1
og i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Personfølsomme oplysninger er omfattet af bestemmelserne i lovens §§7 og 8.
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Videregivelse af oplysninger
Jeg videregiver aldrig dine personlige oplysninger med mindre jeg er forpligtet hertil iflg. iflg. lovgivningen.
Opbevaring
Jeg opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.
Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet,
makuleret eller anonymiser senest et år efter sidste session.
Adgang til dine personoplysninger
Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som jeg behandler 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, eller anmode om at jeg transmitterer
dine personoplysninger til dig.
Du kan altid anmode om, at jeg sletter personoplysninger, som jeg opbevarer om dig eller anmode om, at
jeg kun i et nærmere begrænset omfang behandler de allerede indsamlede personoplysninger.
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 g@lambertsen.nu.
Tilbagetrækning af samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til 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 g@lambertsen.nu.
Klageret
Som klient/kunde har du også klageret. Klager over min behandling af oplysninger skal rettes til
Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger ved at følge dette link:
https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/.
Hvis du mener, at min behandling af dine personoplysninger ikke er lovlig, håber jeg, at du vil kontakte mig
først, således vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.
Vores ret til at foretage ændringer i denne persondatapolitik
Jeg forbeholder mig ensidigt retten til at opdatere, omforme og ændre denne persondatapolitik.

Tilst den 16. maj 2018
Gerda Lambertsen
Executive coach
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SAMTYKKE TIL REGISTRERING JFR. PERSONDATALOVEN
Jeg giver hermed samtykke til at min coach Gerda Lambertsen, Lambertsen Coaching & Leadership, må
indsamle og behandle oplysninger jfr. vedhæftede Persondatameddelelse af 16. maj 2018.

Tilst, den

…………………………………………………………….
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