
Viktig information om GDPR 

  

I och med att den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 vill jag 
informera om att du finns med i Harmony & Health By AnLo:s kundregister.  

Du finns med i kundregistret eftersom du är kund hos Harmony & Health By AnLo. 

 

De uppgifter som kan finnas sparade är namn, adress, e-mejl, telefonnummer samt 
anteckningar förda vid klientsamtal och rådgivning.  

Anteckningar anonymiseras och kan ej spåras till person. 

 

Ingen övrig information samlas in och sparas, t.ex. vad du som kund gillar, politisk åsikt, 
etniskt ursprung, religion m.m. 

 

För företag kan även organisationsnummer och kontaktpersons personuppgifter finnas 
sparade. Kan även finnas uppgifter om vilken bransch eller område ni verkar i.  

 

Samarbetar vid bokning med Bokadirekt samt Izettle & Swedbank (betalningsalternativ) som 
kan komma att ta del av dina personuppgifter vid bokning och betalning. 

 

Den nya lagen innebär också att du som kund har rättigheter att beställa de personuppgifter 
och anteckningar som finns sparade om dig. 

 

Du har rätt till att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och även kompletterande, 
om personuppgifterna är ofullständiga. 

 

Hur dina personuppgifter hanteras 

Dina personuppgifter hanteras med varsamhet. För de ändamål som tidigare nämnts, såsom 
bokning och betalning, har även berörda samarbetspartners tillgång till dina personuppgifter. 
Firmatecknare samt samarbetspartners enligt ovan, är skyldiga att hålla dessa uppgifter 
konfidentiella. 

 

Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos Harmony & Health By AnLo och en 
viss tid därefter, men ej längre än nödvändigt. Du som kund har rättighet att begära att dina 
sparade personuppgifter plockas bort. 

 

Om du vill bli borttagen från Harmony & Healths kundregister skickar du ett mejl 
till; anlo@harmonyandhealth.se  så tar jag bort dig från mitt kundregister.  

Utan begäran från kund om att bli borttagen från kundregister, kvarstår samtycke till att 
Harmony & Health By AnLo kommunicerar elektroniskt med dig som kund och att företaget 
får spara dina uppgifter enligt ovan. 

  

Vänliga hälsningar 

 

Harmony & Health By AnLo/ Ann-Louise Åkerberg 

 

mailto:anlo@harmonyandhealth.se

