Data Policy - Medveten Yoga
Vilken information vi samlar in
För att du ska kunna boka in dig på en kurs hos Medveten Yoga behöver vi behandla din
mailadress för att säkerställa möjlig kontakt relaterat till den kurs/klass/event du anmält dig till.
För vissa betalningsalternativ lämnar du personnummer, som vi använder för att registrera
betalning hos tredje part, där du redan är registrerad. Vi sparar INTE ditt personnummer efter
betalningen är registrerad.

Hur vi hanterar informationen vi sparar
Kurs/klass/event-information
Vid anmälan till kurs får du ett bekräftelsemail på vilken kurs/klass/event du anmält dig till. Inför
kurs/klass/event-start mailar vi ofta ut information, för att säkerställa att du har den information
du behöver inför start. Under kursens gång kan något oväntat hända (sjukdom, vikarie,
lokalproblem, etc.) och då är det viktigt att vi kan nå dig för att meddela detta.

Nyhetsbrev
Några gånger om året (ca 2-6 ggr) skickar vi ut ett nyhetsbrev/informationsbrev. Vi vill ge dig
möjlighet att se vilka kurser/klasser/event som passar dig. Nyhetsbreven kan även innehålla
information om gratis-event, tips på meditationer, eller liknande.

Lagringstid
Personuppgifterna lagras maximalt ett år efter avslutad kundrelation.

Dina rättigheter och avregistrering
Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke till att erhålla information från Medveten Yoga:
● Under pågående kurs, som du deltar i, är det viktigt att vi kan kontakta dig. Om du inte
vill få några mail efter kursens slut kan du maila Medveten Yoga och ange att du inte
längre önskar mail från oss.
● Medveten Yogas Nyhetsbrev innehåller funktionen “Unsubscribe”, som du använder för
att avregistrera dig.
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Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns
registrerad om dig.
Du har rätt att begära att bli borttagen ur Medveten Yogas register.
Medveten Yoga är skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Medveten Yoga har rätt att ta bort all information om lagrade personer, utan att meddela enskild
person om det.
Medveten Yoga säljer aldrig dina data.
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