Cookie- og privatlivspolitik
for hjemmesiden www.stresspartner.dk

I Stresspartners privatlivspolitik redegøres der
for, hvordan Stresspartner anvender de
oplysninger, du efterlader dig, når du besøger
denne hjemmeside.
Cookies
Vores hjemmeside anvender ”3.parts cookies”,
der er en lille tekstfil, der gemmes på din
computer, mobil el. tilsvarende med det formål at
genkende den, huske indstillinger, udføre statistik
og målrette annoncer. Cookies kan ikke
indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for
cookies. Se vejledningen her
Cookies fra tredje parter, der i varierende omfang
kan omfatte:
MailChimp (Markedsføring)
Google Analytics (Analyse og Markedsføring)

Nyhedsmail
Ved tilmelding til Stresspartners nyhedsbrev
registreres det navn og den e-mailadresse, som
du selv afgiver. Oplysningerne anvendes til
automatisk at sende dig information og nyheder i
relation til stress. I hver mail findes et link til at
blive slettet fra maillisten, og du bliver dermed
også afmeldt yderligere nyhedsmails.
Kontaktformular
Ved udfyldelse af kontaktskemaet på vores
hjemmeside registreres de kontaktinformationer,
der afgives. Oplysningerne sendes automatisk
som e-mail til Stresspartner, som derefter
behandler dem på samme måde som andre emailhenvendelser.
Blog
Hvis du deler indhold på vores blog på de sociale
medier, registreres det ikke på vores
hjemmeside.

Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af personoplysninger som navn og
e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til
det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i
lande, der har oplyst, at de kan give dine
oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
En til enhver tid opdateret liste over
underleverandører til Stresspartner kan fremvises
mod forlangende.
Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke
personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan
desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at
oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde
dit samtykke til, at der bliver behandlet
oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der
behandles om dig, er forkerte har du ret til at de
bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan
ske til: gitte@stresspartner.dk. Hvis du vil klage
over vores behandling af dine personoplysninger,
har du også mulighed for at tage kontakt
til Datatilsynet.
Kontakt udgiver
Hjemmesiden ejes og publiceres af:
Stresspartner ApS
CVR nr.: 32290760
Telefon: +45 29 70 10 46
Email: gitte@stresspartner.dk

