Vår integritetspolicy
Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personliga uppgifter till oss på HundAkuten.
Nedan kan du läsa hur vi använder oss av dina personuppgifter och säkerställer att de behandlas i
enlighet med gällande lagstiftning.

Om personuppgifter
HundAkuten kräver inte att du lämnar ditt personnummer vid anmälan till kurser, event och tjänster.

När sparar vi personuppgifter?
HundAkuten lagrar personuppgifter som efterfrågas och anges när du bokar kurs eller privat
konsultation.
Vi sparar dina personuppgifter såsom namn, adresser, e-post, telefonnummer och korrespondens i
följande fall:
• När du anmäler dig till eller deltar i någon av HundAkutens aktiviteter och kurser.
• När du anmäler dig till eller deltar vid privat konsultation.
• När du kontaktar oss.

Hur vi använder personuppgifter?
Vi använder uppgifterna för att kunna genomföra, hantera och redovisa vår verksamhet, samt för
utskick av information och marknadsföring.

Vilka personuppgifter lagras?
De personuppgifter som vi lagrar är namn och kontaktuppgifter.

Ditt godkännande
Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att HundAkuten lagrar och behandlar dessa
och att vi använder dem för informationsutskick. Ditt godkännande sker i och med att du uppger de
uppgifter vi efterfrågar och vid din kontakt med oss. Om du av någon anledning skulle vilja att vi
raderar dina personuppgifter kan du enkelt kontakta oss med en begäran om detta.

Vår webbplats
HundAkuten respekterar din integritet! Vår webbplats använder sig inte av cookies eller någon typ
av spårningsprogram och vi lagrar inte heller information på din dator. När du lämnar din e-post
adress godkänner du att vi skickar vårt nyhetsbrev ca 2 gånger per år. Du enkelt kan avregistrera dig
genom att skicka ett mail.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter
Vi lämnar aldrig ut, delar eller säljer dina personliga uppgifter till någon annan, till tredje part och
dina personuppgifter kan inte ses, användas eller hanteras av annan part än HundAkutens personal.
På Datainspektionens webbplats kan du läsa om personlig integritet på
webben: https://www.datainspektionen.se/
Har du frågor? Välkommen kontakta oss!

