
 

PRIVATLIVSPOLITIK: 
  

 

INDSAMLING OG SAMTYKKE TIL ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER:  

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, giver du samtykke til, at jeg må kontakte dig pr. e-mail med 
nyhedsbreve og tilbud.  

 

Jeg behandler og opbevarer din e-mailadresse og dine oplysninger om eventuelle køb indtil, du 
meddeler mig, at du fremover ikke ønsker at modtage e-mails fra mig. 

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig mit nyhedsbrev. Det kan du 
gøre ved at benytte afmeldings-linket i bunden af mine e-mails. Du kan også sende mig en e-mail 
herom på info@psykologidialog.dk; hvis du foretrækker det.   

 

 

 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER TIL OPFYLDELSE AF KØBSKONTRAKT:  

I forbindelse med dit online- køb hos PSYKOLOG I DIALOG v/aut. psykolog Leila Tipsmark har du 
indtastet nogle personoplysninger: 

   

Dit navn + din e-mailadresse + dine betalingsoplysninger 

 

Dine personoplysninger bliver brugt til at behandle og ekspedere køb af dit online produkt.  

 

Oplysningerne er nødvendige for, at jeg i den forbindelse kan opfylde min del af den handel, vi to 
har indgået. 

 

Dine personoplysninger bliver behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende 
lovgivning. 

 



 

Dine oplysninger bliver udelukkende anvendt til det formål, de er indsamlet til. 

 

Oplysningerne vil blive slettet, når dette formål ikke længere er opfyldt eller relevant. 

 

Jeg anvender tredjeparter til håndtering af forskellige data-områder:  

 

Stripe behandler dine betalingsoplysninger. Simplero håndterer dine online køb. Du modtager 
mine nyhedsbreve via Simplero. 

 

Jeg har indgået databehandleraftaler med ovennævnte databehandlere, således at jeg har en 
garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. 

 

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst hvilke af dine personoplysninger, jeg ligger inde med. 

 

Hvis der er fejl i de oplysninger, jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de 
rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format. 

 

Dette kan ske ved henvendelse til: 

 

PSYKOLOG I DIALOG v/aut. psykolog Leila Tipsmark  

e-mail: info@psykologidialog.dk 

mob. tlf.: 40 84 45 46 

 

 

 

 

Hvis du ønsker at klage over PSYKOLG I DIALOG v/aut. psykolog Leila Tipsmarks behandling af dine personoplysninger, 
kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: 
dt@datatilsynet.dk. 


