Information angående nya dataskyddslagen GDPR.
Den 25/5 2018 träder EU:s nya lag dataskyddsförordning i kraft och ersätter då
personuppgiftslagen ( PUL)
Vi på Muskelrep. Massage & Personlig Träning följer den nya dataskyddsförordningen
GDPR, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att tillvarata dina rättigheter och din
integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina
personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka
förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår
utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och
vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också
dina personuppgifter för att ge dig bra service samt för att uppfylla lagar.
Personuppgifter som hämtas om dig eller som du själv lämnar till oss
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter
i annat fall än när de behövs för att fullfölja förpliktelser enligt kundavtal och lag.
Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:
Namn , Adress, E-postadress, Telefonnummer, Uppgifter som du själv uppger i din
hälsodeklaration.
känsliga personuppgifter
- anteckningar om utförd behandling
- anteckningar om din hälsa
- anteckningar om andra kroppsliga tillstånd
- anteckningar om medicinering.
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Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
- Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
- Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
- Uppgifter som vi får från offentliga register
- Uppgifter som vi får när du kontaktar oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast företagstecknaren av Muskelrep. Massage & Personlig Träning,
Lena Larsson som behöver personuppgifterna för att utföra arbetsuppgift ska ha tillgång till
dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög
grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din
integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har
samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal
och lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt
säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.
Radering av uppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med
hänsyn till behandlingen. Vi kommer att radera personuppgifter på sätt som följer tillämplig
lagstiftning.

Kontaktuppgifter.
Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller någon annan fråga gällande
behandling av dina uppgifter får du gärna kontakta oss på e-post: muskelrep@gmail.com
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