LUGNETS FYSIOCENTER
VÄRNAR OM DIN INTEGRITET.
Du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter.
Därför har vi gjort följande tillägg i medlemsavtalet:
Personuppgifter och integritet
Du ska vara trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför utgår vi från gällande dataskyddslagstiftning (GDPR) när vi behandlar de uppgifter
vi fått. Vi behandlar dina personuppgifter bara när
det behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal och lag. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service och information.
Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt.
Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer,
personnummer, kontonummer för autogiro. Ibland
arbetsgivare, familjemedlemmars personuppgifter
för ungdomar, foton. Träningsstatistik, viss kameraövervakning samt uppgifter som du själv uppger
eller delar med dig av. Uppgifter registreras när
kontaktar oss via e-post, telefon eller sociala medier.
Hur använder vi och behandlar dina personuppgifter?
Dina personuppgifter samlas i vårt medlemsregister; på papper i pärmar och i vårt IT-säkrade
datasystem. Uppgifterna används i vårt passersystem vid entrén. Medgivandefil för autogiro skickas
till banken när avtal skrivits. Uppgifterna används
ibland vid fakturering till arbetsgivare och utskrift
av kvitton. Vår utgångspunkt är att inte lämna ut
dina personuppgifter till tredje part, om det inte
är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser
enligt avtal eller lag.

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast
den anställde som behöver personuppgifterna för
att lösa sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till
uppgifterna. Vårt säkerhetssystem är utvecklat med
din integritet i fokus och ska skydda mot intrång.
Hur kan du tillvarata dina rättigheter?
Du kan säga upp ditt medlemsavtal hos Lugnets
Fysicenter och samtidigt begära att personuppgifterna raderas.
Du kan begära att vi tar bort uppgifter eller bilder
som stör din integritet, i våra lokaler, på vår hemsida, eller i sociala medier. Du kan alltid begära att
få ta del av de uppgifter vi har, som gäller
dig personligen.
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