
 
Kære Klient, 

Klinik MiJo s̓ priv3tlivspolitik 
forkl3rer hvilke inform3tioner vi 
inds3mler, og hv3d vi bruger dem 
til. 

Den korte....

Kort fort3lt opbev3rer og deler vi 
ikke personlige helbredsd3t3 
uden dit s3mtykke. Du k3n 
3nmode om sletning, indsigt og 
berigtigelse 3f dine d3t3 eller 
udøve din ret til 3t blive glemt n?r 
som helst. 
P? din profilside k3n du 
bestemme hvilken type 
m3rkedskommunik3tion du vil 
modt3ge og du k3n tilmelde eller 
3fmelde eventuelle nyhedsbrev. 
Hvis du vil læse mere finder du 
det3ljeret inform3tion for neden. 

 ....og den l-nge 

😊



–

–
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MiJo D-t-politik

Generelt om GDPR
Fr3 den 25 m3j 2018 gælder den 
nye D3t3beskyttelseslovgivning, 
ogs? k3ldt for GDPR.
GDPR gælder for 3lle EU-l3nde. 

Beskrivelse 2f GDPR
GDPR er for 3t beskytte dig og 
dine rettigheder omkring 
h?ndtering og spredning 3f dine 
personoplysninger. Meningen er 
3t du som vores klient sk3l føle 
dig tryg med 3t dine registrerede 
oplysninger ikke bruges p? en 
uhensigtsmæssig m?de. 

Form5l 
Vi registrerer dine 
personoplysninger for 3t kunne 
udføre vores m3ss3ge/wellness/
skønhedsbeh3ndlinger, og styre 
3ft3ler, tidsbestillinger, 
registrering 3f udførte 
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beh3ndlinger med henblik p? 3t 
f3stlægge beh3ndlingsforløb. 

Retsgrundl3get for vores 
beh3ndling 3f dine 
personoplysninger følger 3f 
D3t3beskyttelsesforordningens 
3rtikel 6, st 1 litr3 b og f. 
I sjældne tilfælde beh3ndler vi 
personfølsomme oplysninger, 
men kun efter 3t h3ve indhentet 
dit skriftlige s3mtykke, og efter 3t 
du blevet informeret herom.

Hvem er d2t2 2nsv2rlig?
Klinik MiJo, N3nsensg3de 37, 
1366 Kbh K, CVR: 28645007 er 
3nsv3rlig og bestemmer 
forem?let for h?ndtering, 
indhentning og brug 3f de 
personoplysninger som du giver 
os. 

Hvilke oplysninger s2mles 
ind? 

MiJo s3mler kun ind oplysninger 
til identifik3tion, dvs n3vn, telefon 



nummer, person nummer, køn, 
3dresse og m3il. Tidspunkt for 
dine beh3ndlinger s3mt 
gennemførte beh3ndlinger. 

Vi inds3mler ikke 
personfølsomme oplysninger som 
etnisk b3ggrund, politiske eller 
religiøse holdninger, seksuelle 
præferencer osv. 

Hvis du er syg, er under 
beh3ndling eller spiser medicin, 
k3n det være 3f relev3ns 3t vi f?r 
dette 3t vide for 3t sikre dig en s? 
tryg beh3ndling som muligt. 
Vi vil dog 3ldrig gemme dine 
personlige oplysninger omkring 
dit helbred med mindre du givet 
dit skriftlige s3mtykke til os. 
Du k3n til enhver tid tilb3gek3lde 
dit s3mtykke. Din tilb3gek3ldelse 
vil ikke h3ve betydning for 
lovligheden 3f beh3ndlingen 
foret3get inden din 
tilb3gek3ldelse 3f dit s3mtykke.
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Overførsel til modt2gere i 
tredjel2nde, herunder 
intern2tion2le 
org2nis2torer

Vi overfører ikke dine 
personoplysninger til modt3gere 
udenfor EU og EØS

Cookies
Cookies er sm? filer, som et 
websted eller dets 
tjenesteudbyder overfører til din 
computers h3rddisk vi3 din 
webbrowser - hvis du till3der det. 
Det gør det muligt for os 3t 
genkende din browser og 
registrere og huske visse 
oplysninger. 
Vi bruger cookies til 3t:
 

Forst? og gemme brugerens 
præferencer til fremtidige 
besøg.
For 3t vide, hvilken browser, 
sprog og enhed du bruger.
For 3t se tr3fik og site s? vi 
k3n tilbyde bedre site 
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oplevelser og værktøjer i 
fremtiden. 
Vi k3n ogs? bruge betroede 
tredjep3rtstjenester (Google), 
der sporer disse oplysninger 
p? vores vegne.

 
Du k3n vælge 3t f? din computer 
til 3t 3dv3re dig hver g3ng en 
cookie bliver sendt, eller du k3n 
vælge 3t slukke for 3lle cookies. 
Du gør dette vi3 dine 
browserindstillinger. Kig i din 
browsers hjælpemenu for 3t lære 
den rigtige m?de 3t ændre dine 
cookies p?. 

M2ilchimp
Vi bruger M3ilchimp til 3t sende 
e-m3il-k3mp3gner til 3lle vores 
brugere og kunder.
Dine personlige d3t3 vil hjælpe os 
n?r vi sk3l sende dig vores 
nyhedsbrev. Du vil modt3ge 
inform3tion om produkter, tilbud 
og vores virksomhed. Vi lover 3t 
p3sse p? dine d3t3 og holde dem 
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sikret. Hvis du gerne vil 3fmelde 
dig nyhedsbrevet, s? k3n det 
gøres vi3 m3il: 
kont3ktmijo@gm3il.com eller 
direkte i nyhedsbrevet.

12 m5neders regelen 
Hvis du ikke booket tid hos os i 12 
m?neder vil vi lige gøre dig 
opmærksom p?, 3t dine 
personoplysninger forsvinder fr3 
vores bookingsystem. Hvis du 
st3dig ønsker 3t forblive kunde 
hos os, s? gør os opmærksom p? 
dette inden ?ret er omme s? 
gemmer vi dine oplysninger. 

D2t2brud eller mist2nke om 
d2t2brud 

Hvis MiJo f?r et d3t3brud eller 
hvis et utilsigtet   t3b 3f 
personoplysninger sker, sk3l den 
d3t33nsv3rlige dokumentere 
hændelsen og 3nmelde den til 
D3t3tilsynet og til de kunder der 
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er berørte indenfor 72 timer.

Sletning 2f d2t2
Du er i din fulde ret 3t f? 3lle de 
oplysninger der er gemt om dig 
slettet. 

S?d3n fungerer det: 
 Fr3 den 25 m3j 2018 h3r du ret til 
3t f? 3lle oplysninger som k3n 
bruges for 3t identificere dig 
personligt, slettet. 

Ikke-personlig inform3tion om 
dine køb og bookinger inkluderes 
ikke d3 disse omf3ttes 3f 
bogføringsloven . 

Anmodning om indsigt
Alle MiJos kunder h3r til enhver 
tid mulighed for 3t f? tilg3ng til de 
oplysninger som vi h3r. Ved 
3nmodning, skriv til 
kont3ktmijo@gm3il.com
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Ændring 2f 
personoplysninger eller 
berigtigelse

Du h3r til enhver tid ret til 3t 
3nmode om berigtigelse eller 3t 
ændre personoplysninger der er 
fejl3gtige. 
For 3t ændre dine oplysninger 
kont3kt venligst 
kont3ktmijo@gm3il.com. 

Kl2ge til D2t2tilsynet 
Du h3r ret til 3t kl3ge til 
D3t3tilsynet hvis du er utilfreds 
med den m?de vi h?ndterer dine 
personoplysninger p?. 
Du k3n læse mere om dine 
rettigheder p? 
www.d3t3tilsynet.dk 

Tilbud og nyhedsbrev 
Nyhedsm3ils og m3rketing 
modt3ger du kun hvis du selv h3r 
s3t h3k for dette under din profil. 
Det hverken k3n eller m? vi gøre. 
Det er ogs? under din profil du 
k3n fr3vælge det igen. 



–

Du h3r 3ltid mulighed for 3t 
3fmelde et nyhedsbrev eller 
3nden kommunik3tion modt3get 
vi3 e-m3il/sms ved 3t 3nvende 
3fmeldingslinket direkte i 
udsendelsen. 

Ellers er du velkommen 3t 
3fmelde nyhedsbrevet ved 3t 
skrive til os p? 
kont3ktmijo@gm3il.com s? gør vi 
det for dig. 

Kont2kt
S?fremt du h3r spørgsm?l til 
ovenst?ende,
kont3kt os p? 
kont3ktmijo@gm3il.com hvis du. 
Vi er 3ltid kl3r til 3t hjælpe 

🍀

 


