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Åpenhet og gjennomsiktighet er viktig for meg, og jeg tar ditt personvern på alvor. Du kan 
alltid kontakte meg for å finne ut hvilken informasjon jeg har lagret om deg, be meg om å 
slette denne eller få en mer grundig forklaring angående ditt personvern ved bruk av mine 
tjenester. Jeg innhenter ikke mer informasjon enn det jeg trenger, og jeg selger ikke din 
informasjon videre. 

Når og hvorfor oppbevarer jeg personopplysninger om deg? 

Jeg lagrer informasjon om deg dersom du bestiller kurs, melder deg på nyhetsbrev eller på 
annen måte melder deg som interessert i mine tjenester. Det kan for eksempel være dersom 
du sender en e-post og sier at du er interessert i mer informasjon om kurs. 

Som kunde gjelder egne bestillingsvilkår i det du kjøper kurs eller andre tjenester. Du velger 
selv hva du ønsker å publisere i vår gruppe på Facebook – her gjelder Facebook sin 
personvernerklæring som du har godtatt da du laget din personlige Facebookprofil. 

Jeg beholder opplysninger for å kunne sende deg informasjon om nye kurs, foredrag og 
arrangementer. Du vil få nyhetsbrev og e-post om dette. Du kan når som helst gi beskjed om 
at du ikke ønsker å motta nyhetsbrev eller e-post fra meg. 

Jeg selger ikke dine opplysninger videre. 

Hvilke opplysninger lagrer jeg? 
For å bli kunde trenger jeg ditt navn, din e-post, din adresse og ditt telefonnummer. 

Om du har mottatt faktura fra meg, så må jeg beholde dette som regnskapsbilag. 

Ved personlig veiledning vil jeg skrive notater fra når vi møtes, og oppbevare dette trygt. 

Endringer eller oppdateringer 

Uldahl ernæring ENK forbeholder seg retten til å når som helst endre disse vilkårene såfremt 
endringene er i tråd med enhver tid gjeldende lover, regler eller forskrifter. Ved store 
endringer som påvirker deg som har kjøpt en tjeneste hos meg vil du få beskjed via e-post. 

  



 

 

Vilkår for kjøp av kurs - bestillingsvilkår 

Det er ikke angrerett på kurs, da dette faller innunder varer og tjenester det er umulig å 

returnere, jf. angrerettloven §11 (les mer her: https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-

du-pa-et-kjop/). Ved å melde deg på kurs hos Uldahl ernæring godkjenner du dette. 

Personvern på kurs: Det hender at kursdeltakere deler nære og personlige ting. Vi ønsker å 

skape et trygt rom hvor det er høyt under taket. Får du kjennskap om andre fysiske og 

psykiske helse gjennom kurset så forventes det at du ikke deler dette utenfor kursgruppen. 

Kurse og oppfølging hos meg har 16-års aldersgrense 

https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/
https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/

