
GDPR
Samtycke till lagring av dina personuppgifter för enskild firma

Eva-Lena Knutsson, Samtalsterapeut/ coach med inriktning Psykosyntes. 
Organisationsnummer: 6410100066.

Så här hanterar jag dina personuppgifter 

För att kunna erbjuda dig mina tjänster behöver jag ha tillgång till dina personuppgifter. Jag 
värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än jag behöver. Jag säljer aldrig 
uppgifterna vidare till tredje part. 

Genom att samtycka nedan godkänner du min dataskyddspolicy och min behandling av dina 
personuppgifter. Du godkänner också att jag använder e-post och SMS för att skicka 
information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår min dataskyddspolicy innan du 
använder mina tjänster. 

Vad räknas som personuppgifter? 

När du är kund hos mig lämnar du ut personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan 
identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara: 

Direkt identifierande personuppgifter

• Namn 

• Faktura adress 

• E-postadress 

• Mobiltelefonnummer

• Betalinformation

Indirekt identifierande information

• Din arbetsplats  

• Din yrkesroll  

Relaterad information. 

Detaljer om de tjänster du har köpt av mig i de fall din arbetsgivare står för kostnaden av din 
session helt eller till del. Självklart endast det som ej berörs av min tystnadsplikt.

Du kan direkt eller indirekt ge mig information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel
när du:  

• Skickar e-post till mig 

• Beställer en tjänst 

• Betalar med ett betalningsalternativ t ex Swisch eller bankgiro.

Vad gör jag med din information? 
Informationen jag samlar in är antingen nödvändig för att du ska kunna ingå ett avtal med 
mig, för att jag ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller helt enkelt för att vi ska 
kunna kommunicera med varandra.



Information för att ingå avtal eller utföra tjänster. 

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra mina tjänster. Jag behandlar 
personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:

 Information för att kommunicera med dig. 

Jag kan använda information om dig för att skicka nyhetsbrev /undersöka hur nöjd du är som 
kund.  Om du inte vill ha den här sortens information kan du kontakta mig på 
evalena@psykosyntesterapeut.se

Kommer jag dela vidare din information? 

Nej jag kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi 
behöva dela din information med din arbetsgivare om denne står för del av kostnad för mina 
tjänster, för att jag ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Jag följer legala, tekniska 
och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Samtalens innehåll är strikt konfidentiella och kommer aldrig att delas då jag har 
tystnadsplikt. Detta gäller för alla former av samtal, verbala, skriftliga eller de som förs via 
nätet; Skype, Zoom el liknande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Jag sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Jag 
följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter. Du har rätt att få ut vilken information jag har om dig, rätta eventuella fel 
samt be mig radera den.

Rätt till tillgång. Du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis. 

Rätt till rättelse. Du har rätt att be mig korrigera felaktig information om dig eller 
komplettera information som är bristfällig. 

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att jag raderar dina personuppgifter om 
informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock 
finnas lagkrav som gör att jag inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av 
bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Kontakta mig. Har du frågor kan du kontakta mig, Eva-Lena Knutsson, diplomerad 
samtalsterapeut på evalena@psykosyntesterapeut.se

Firman är registrerat och har f-skattesedel. Org.nummer: 6410100066
Adress: Rådjursstigen 34, 170 76, Solna 

JA, jag samtycker till att firmatecknare Eva-Lena Knutsson, Diplomerad 
samtalsterapeut, får spara mina personuppgifter enligt ovan.

Stockholm den ………… 

Underskrift ………………………………….          Namnförtydligande …..............................
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