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Fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende kl ienter hos LightLiving                                                                                        
Udarbejdet ud fra Justitsministeriets anbefalinger til fortegnelse i Betænkning nr. 1565 om Databeskyttelsesforordningen og Vejledning om 

fortegnelse udgivet af Datatilsynet og Justitsministeriet Januar 2018 

Dataansvarl ig                                                                                                                                                                                                    
Lightliving v/Jeanne Warming Drejer. Søholmvej 35, 3480 Fredensborg                                                                                                                    
CVR 31323770. Mobil +45 31340503. Mail: jeanne@lightliving.dk 

Den dataansvarl iges repræsentant samt dennes kontaktoplysninger                                                                                                       
Lightliving v/Jeanne Warming Drejer. Søholmvej 35, 3480 Fredensborg.                                                                                                                  
CVR 31323770. Mobil +45 31340503. Mail: jeanne@lightliving.dk 

Formål                                                                                                                                                                                                
Behandling/samtale af og med klienter (kost & coaching, massage og afspænding, mentaltræning og kostvejledning.) 

Kategori af registrerede personer                                                                                                                                                                             
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer                                                                                                                 
a. nuværende klienter                                                                                                                                                                                                      
b. tidligere klienter 

Oplysninger, som behandles om registrerede personer                                                                                                      
Identifikationsoplysninger som fx. navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, tidspunkt for behandling, gennemførte behandlinger. 

Modtagere af personoplysninger, herunder modtagere i tredjelande og internationale organisationer.                                                         
Der videregives ikke oplysninger. 

Sletning                                                                                                                                                                                                                
Faktura og bilag opbevares i henhold til regnskabsloven i 5 år, hvorefter de destrueres.  

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger                                                                                                                                      
Navn, mail og telefonnummer ex. via Onlinebooq.dk, som ikke udleverer personoplysninger til tredje part. Vi deler kun de oplysninger med vores 
underleverandører, som er nødvendige for at levere tjenesten, ex. for at sende bekræftelser og påmindelser via e-mail og sms. Adgangen til 
personoplysninger er begrænset til Onlinebooq´s personale og bruges kun, når det er nødvendigt for at løse sager.                                                                                                      
Derudover benytter vi Revisorfirma til håndtering af faktura og revision.                                                                                                          
Håndtering af oplysninger fra Klinik LightLiving´s side foregår udelukkende via bærbar pc hvor kun Jeanne Warming Drejer har adgang. 

Cookie                                                                                                                                                                                                                 
Websitet kan anvende cookies der er en tekstfil som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske 
indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelige koder som fx virus. Man kan slette eller blokere for 
cookies. Se vejledning (http://minecookies.org/cookiehandtering) Websitet kan desuden indeholde cookies fra tredjepart ex. google og facebook. 
Lightliving kan opbevare oplysninger om navn, telefonnummer samt e-mailadresse ex. ved brug af kontaktformular el ved tilmelding til nyhedsbreve. 

Opbevaring af dokumenter - gældende for private kl ienter og f irmakunder                                                                                                 
Faktura og bilag – herunder eventuelle kalenderoversigter, opbevares i henhold til regnskabsloven i 5 år, hvorefter de bliver destrueret. Evt. 
oplysninger/noter i forhold til igangværende klientforløb opbevares i forløbets varighed. 

Tavshedspligt                                                                                                                                                                                                    
LightLiving har tavshedspligt om alle personfølsomme informationer LightLiving måtte komme i besiddelse af, og er ikke berettiget til at videregive 
sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor LightLiving har fået informationen fra en 
tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor LightLiving er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed 
eller domstol. 


