
Integritetspolicy 
Bildterapeut Anette Faringer värnar om dig som besökare av vår webbplats och våra klienters 
säkerhet och integritet. Webbplatsen är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Kryptering gör 
det svårt för obehöriga personer att se information som skickas mellan datorer. Vi uppmanar 
dig att läsa igenom följande sekretessinformation då den bl.a. beskriver hur vi hanterar 
personuppgifter. När du besöker vår webbplats och aktivt klickar i att du accepterar och 
godkänner vår sekretesspolicy samt när du aktivt klickar i samtycke till hantering av 
personuppgifter vid ifyllande av vårt kontaktformulär, samtycker du till att vi behandlar dina 
personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy baserad på reglerna om GDPR. 
Insamling och bearbetning av personuppgifter 
Bildterapeut Anette Faringer är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in genom 
webbplatsen när du fyller i kontaktformuläret. Det är endast personuppgifter som du själv 
lämnar när du fyller i kontaktformulär eller skickar med e-post som sparas. Likaså när du 
beställer tjänst, gör förfrågningar eller liknande då du själv valt att lämna informationen. 
Personuppgifterna behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, ex mer 
information om tjänst eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som 
krävs för att fullgöra detta syfte. När du skickar en kontaktförfrågan kan du behöva lämna 
vissa personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-postadress. Om du lämnar dina 
personuppgifter till bildterapeut Anette Faringer samtycker du till behandling av dem, i 
enlighet med denna integritetspolicy baserad på reglerna om GDPR. 

Hävningsrätt och rätt till information om personuppgifter: 
Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande om uppgifter som e-postadress och 
telefonnummer eller begära rättelse av dina personuppgifter. Skicka ett e-postmeddelande till 
anette(at)bildterapeut.se med info om de uppgifter du önskar att vi raderar eller ändrar. 

Säkerhet: 
Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garanteras oinskränkt 
säkerhet. Vi vidtar rimliga åtgärder att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert 
och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. 
Kontakt 
anette(at)bildterapeut.se  
 


