
Når du booker en session hos mig, afgiver du personlige 
oplysninger, såsom din adresse, dit telefonnummer og din e-
mail. Disse oplysninger bliver hos mig, og videregives aldrig 
til tredjepart, med mindre du selv har givet samtykke hertil.
På min hjemmeside er det udelukkende de personlige 
oplysninger du selv angiver, der bliver indsamlet. Intet 
andet. Det vil sige, at du ved nøjagtigt hvilke oplysninger du 
har givet, og at det hermed er på eget ansvar, når du 
angiver personlige oplysninger.
Ifølge persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke 
personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser 
sig, at de oplysninger eller den data, der behandles om dig, 
er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse 
berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre 
indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for 
behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit 
samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen 
af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til 
Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
Hvis du ønsker at ændre i dine personlige oplysninger eller 
trække dit samtykke tilbage kan du altid kontakte mig på 
pernille@dinmadmentor.dk
Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke informationer jeg ligger 
inde med, er du meget velkommen til at kontakte mig på 
pernille@dinmadmentor.dk
Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine 
personlige oplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på tlf. 
3319 3200 eller på mail dt@datatilsynet.dk.
COOKIE-POLITIK
Dette website anvender cookies. En cookie er en fil (kan 
ikke indeholde virus), som gemmes på den enhed du 
besøger hjemmesiden fra, for at kunne genkende dig. Det er 



vigtigt at understrege, at der ikke er personlige oplysninger 
gemt i cookies.
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