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Policy för behandling av personuppgifter
Den 25 maj 2018 träder EU:a nya dataskyddsförordning i kraft vilket ställer hårdare krav på hantering
av personuppgifter. Nedan följer en redogörelse för vilka personuppgifter som hanteras och i vilka
ändamål.
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Vilka personuppgifter hanteras?

Hela kroppen i Visby hanterar följande personuppgifter om dig:
- För- och efternamn
- Adress
- Telefonnummer
- E-postadress
- Födelsedag (år, månad, dag)
- Sjukdomshistoria, behandlingshistorik
och annan hälsorelaterad information
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Hur samlas personuppgifter in?

Dessa uppgifter lämnar du själv på den Hälsobeskrivning som du fyller i, själv eller med hjälp.

3

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Hanteringen av personuppgifter sker för följande ändamål:
- För att möjliggöra kommunikation (kring t ex bokningar eller hälsorelaterad information)
- För att kunna följa behandlingsresultat och utveckling
- Hantering och administration av ekonomiredovisning.
- För nyhetsbrevsutskick (din e-postadress)
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Vem eller vilka kan Hela kroppen komma att dela dina uppgifter med?

Uppgifterna i Hälsobeskrivningen är konfidentiella och delas inte med annan part. Dock kan ditt
förnamn samt ibland efternamn förekomma på kvitton och fakturor i ekonomiredovisning.
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Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna hanteras så länge du är klient hos Hela kroppen i Visby samt ytterligare 4 år efter
ditt senaste besök. Hör du inte av dig under dessa fyra år, tas alla uppgifter om dig bort.
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Dina rättigheter

Rätt att bli informerad.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Hela kroppen i Visby har om dig, om
ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till.
Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter kan du invända mot detta genom att
skriftligen meddela företaget. Ledningen kommer då att göra en intresseavvägning och meddela dig
resultatet av denna prövning.
Rätten att få information korrigerad.
Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta
karin@helakroppen.nu.
Rätten att bli raderad.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs för det ändamål de
samlades in för.
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