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Personuppgiftspolicy för Västerhaninge naprapatklinik
Denna dag, 2018-05-01, har följande policy för behandling av personuppgifter upprättats för
Västerhaninge naprapatklinik.

Syfte
Västerhaninge naprapatklinik värnar om din integritet. Oavsett om du är blivande, nuvarande eller
före detta patient eller anställd vid kliniken ska du kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn.
Västerhaninge naprapatkliniks hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med
Dataskyddsförordningen
(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”) samt
Patientdatalagen (2008:355). Det innebär bland annat att Västerhaninge naprapatklinik inte
behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål
som ryms inom vår kliniska verksamhet eller i andra än nedan angivna syften.

Bakgrund
För att vi ska kunna erbjuda våra kliniktjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver
också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring,
uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt
utföra kund- och marknadsanalyser. Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den
personuppgiftshantering vi företar. Den här personuppgiftspolicy syftar till att informera dig om vilka
personuppgifter vi behandlar om dig, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och
vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har
några frågor.

Riktlinjer
Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra
personuppgifter. När du bokar en behandling på vår webbplats, kontaktar oss eller erhåller
informationsutskick tillhandahåller du dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna består av
exempelvis namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, fakturerings- och bostadsadress.
Vidare behandlas information om hur du använder Västerhaninge naprapatkliniks webbplats och IPadress och geografisk information.
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Personuppgiftsansvar
Register över behandling
Västerhaninge naprapatklinik, Firma Jenny Viklund, leg naprapat, organisationsnummer 7104120600, är personuppgiftsansvarig. Företaget har sitt säte och kontor på Klockargatan 17, 137 38
Västerhaninge. Vår webbsida är https://www.naprapat.eu/. Västerhaninge naprapatklinik nås på
telefonnummer 08-50010450 eller e-post info@naprapat.eu.
Västerhaninge naprapatklinik är inte gemensamt personuppgiftsansvarig med annat företag/annan
organisation. Västerhaninge naprapatklinik saknar företrädare och dataskyddsombud.

Kategorier av personuppgifter, ändamålet, rättslig grund och
lagringstider
Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därutöver
skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Nedan
presenteras de olika kategorierna av personuppgiftsbehandlingar var för sig.

Personuppgiftsbehandling när du besöker vår klinik som patient
Vilket ändamål har vi?
Västerhaninge naprapatklinik är registrerad vårdgivare och tillämpar Patientdatalagen
(PDL)(2008:355). Enligt PDL måste du som patient identifiera dig för att vi ska kunna behandla dig
och vi är skyldiga att föra journal på dina behandlingar. Första gången du besöker oss behöver du
också visa legitimation.

Vilka personuppgifter behandlas?
●
●
●
●
●
●

Personnummer
För- och efternamn
Adress
Telefonnummer
E-post
Hälsodata i din journal

Västerhaninge naprapatklinik tillämpar sammanhållen journalföring vilket betyder att alla terapeuter
som arbetar vid Västerhaninge naprapatklinik, vid behov, kan ta del av din journal. Du har rätt att ta
del av din journal men måste då uppge syfte med din begäran. Menprövning av journal görs alltid av
behandlande terapeut innan utlämnandet. Vanliga exempel är om du ska söka en annan terapeut
eller läkarvård. Du har rätt att göra tillägg till din journal om du anser att något är felaktigt. Du har
dock ingen rätt att ändra redan skriven journal. Meddela oss om du behöver göra ändringar i dina
kontaktuppgifter.

Reviderad 2018-05-28

6

Västerhaninge naprapatklinik
Personuppgiftspolicy

Hur samlar vi in uppgifterna?
Uppgifter lämnas av dig i samband med din bokning och kompletteras med uppgifter från
folkbokföringsregistret samt den data du själv tillhandahåller i mötet med din terapeut.

Hur använder vi uppgifterna?
● För att kunna ge dig trygg och effektiv vård.

Rättslig grund
Vi har en rättslig förpliktelse att följa i form av Patientdatalagen (2008:355). Dataskyddsförordningen
är inte tillämplig när det gäller behandling av personuppgifter för journalföring.

Lagringstider
Med stöd av patientdatalagen så får vi inte radera din journal förrän tio år har passerat sedan
journalen användes senast.

Personuppgiftsbehandling när du ansöker eller anmäler dig till en kurs
Vilket ändamål har vi?
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan och kunna kommunicera med dig
angående den sökta utbildningen.

Vilka personuppgifter behandlas?
●
●
●
●
●
●

Personnummer
För- och efternamn
Adress
Telefonnummer
E-post
Information om huruvida du blev antagen eller inte

Hur samlar vi in uppgifterna?
Samtliga uppgifter tillhandahålls av dig i samband med anmälan.

Hur använder vi uppgifterna?
●

●

Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en
skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så eller om det krävs för att uppfylla avtal
med dig eller om det är i ditt intresse.
Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras vidare för direktmarknadsföring av
tredje part. De kommer inte heller att överföras till land utanför EU/EES.
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Rättslig grund
Det är i den sökandes intresse att uppgifterna behandlas och den behandling som sker är nödvändig
för att Västerhaninge naprapatklinik ska kunna uppfylla den rättsliga förpliktelse som
bokföringsskyldigheten innebär och som anges i bokföringslagen.

Lagringstider
Vi sparar dina uppgifter om du anmäler dig till en kurs och genomför den. Dina uppgifter kan komma
att sparas om du är intresserad av eventuellt fler kurser hos oss på Västerhaninge naprapatklinik.

Personuppgiftsbehandling under och efter din kurs
Vilket ändamål har vi?
Kunna administrera utbildningsbevis, diplom eller licenser efter avslutad kurs.

Vilka personuppgifter behandlas?
●
●
●
●
●
●
●

Personnummer
För- och efternamn
Adress
Telefonnummer
E-post
Hälsodata från den screening som genomförs inför vissa praktiska utbildningsmoment
Uppgifter som du själv tillhandahåller i sin korrespondens med klinikens personal.

Hur samlar vi in uppgifterna?
Samtliga uppgifter tillhandahålls av dig i samband med anmälan eller i din korrespondens med
klinikens personal. Uppgifterna kompletteras med uppgifter från klinikens personal.

Hur använder vi uppgifterna?
●
●
●

●
●

●

Kunna kommunicera kursrelaterad information till dig.
Dina uppgifter sparas i vårt webb-baserade ekonomi och journalsystem.
I bedrivandet av vår utbildningsverksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige
(men inom EU/EES), vilka genom utförandet av tjänster avseende webb, lagring och IT-miljö
behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i
enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
Vår personal som Västerhaninge naprapatklinik anlitar genom konsult- och
underleverantörsavtal behöver tillgång till dina uppgifter för att uppfylla ändamålet.
Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en
skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så eller om det krävs för att uppfylla vårt
avtal med dig eller om det är i ditt intresse.
Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av
tredje part. De kommer inte heller att överföras till land utanför EU/EES.
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Rättslig grund
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtal om tillhandahållande av
kursverksamhet. Det är också i ditt intresse att personuppgifterna behandlas och en nödvändighet
för att kunna administrera din kurs med avseende på utbildningsbevis och annan dokumentation.
Behandling är även nödvändig för att Västerhaninge naprapatklinik ska kunna uppfylla den rättsliga
förpliktelse som bokföringsskyldigheten innebär och som anges i bokföringslagen.

Lagringstider
För att möjliggöra för dig att efter avslutad kurs kunna begära ut intyg och annan information om din
genomförda utbildning, bevarar vi dina personuppgifter. Då ingen annan juridisk person än
Västerhaninge naprapatklinik ansvarar för att hålla information om de som gått en kurs vid på
kliniken gör vi bedömningen att det är i de studerandes intresse att lagra information om resultat
från kursen.

Övrig behandling av personuppgifter för patienter och kursdeltagare
Vilket ändamål har vi?
För att kvalitetssäkra vår kurs- och kliniska verksamhet, informera dig om vilka tjänster vi erbjuder
samt kommunicera övriga nyheter till dig. Möjlighet att ställa faktura för den kurs eller behandling du
genomgått samt för bokföring i ändamålet.

Vilka personuppgifter behandlas?
●
●
●
●
●
●
●

Personnummer (i de fall informationen ska ligga till grund för fakturering)
För- och efternamn
Adress
Telefonnummer
E-post
Faktureringsadress
Vilken behandling eller kurs du genomgått

Hur samlar vi in uppgifterna?
Samtliga uppgifter kommer från folkbokföringsregistret eller den information du själv lämnat när du
bokade behandling, eller anmälde dig till en kurs.

Hur använder vi uppgifterna?
●
●
●

Västerhaninge naprapatklinik använder dina uppgifter för att kunna kontakta dig angående
deltagande i enkäter och undersökningar med avseende på din utbildning eller behandling.
Kontakta dig via e-post med information om din behandling, priser, öppettider samt andra
nyheter.
För att kunna fakturera och sköta vår löpande bokföring.
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●

●
●

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (personuppgiftsbiträden). Vi har
skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer
därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en
fullmakt eller skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av
tredje part.

Rättslig grund
Den personuppgiftsbehandling som sker för att möjliggöra våra bokföringsförpliktelser behandlas i
upp till sju år efter räkenskapsårets slut. Vi har således en skyldighet enlig lag att behandla dina
personuppgifter under denna tid. Västerhaninge naprapatklinik stödjer även
personuppgiftsbehandlingen på en intresseavvägning där vi bedömer att vi har berättigade intressen
av kvalitetskontroll, statistikföring och undersökningsunderlag för att ha möjlighet att erbjuda bra
utbildnings- och klinisk verksamhet.
Vidare bedömer vi att du, genom att vara en del av verksamheten, antingen som kursdeltagare eller
patient, är intresserad av att motta information om priser och öppettider, kommande evenemang,
andra kurser samt andra nyheter om verksamheten, varför vi bedömer att vi har ett berättigat
intresse av att tillhandahålla dig denna information. Västerhaninge naprapatklinik har efter noggrant
övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget
inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Västerhaninge naprapatklinik kan
stödja behandling på ovan berättigade intressen.

Lagringstider
Vi kommer att lagra dina Personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftena i
denna Personuppgiftspolicy. Därefter bedömer vi att vi inte längre har något intresse av att behandla
dina uppgifter för det ifrågavarande ändamålet.
För det fall du inte önskar motta enkäter, information eller marknadsföring kan du när som helst
motsätta dig detta. Gäller det kurser och behandlingar hör du av dig till info@naprapat.eu
Vid händelse av en sådan begäran upphör Västerhaninge naprapatklinik omedelbart med att
behandla dina uppgifter i marknadsföringsändamål.

Personuppgiftsbehandling när du anmäler dig till ett evenemang
Vilket ändamål har vi?
Fullgöra våra förpliktelser i form av att anordna det evenemang du anmält dig till, genomföra
enkätundersökningar samt informera om kommande evenemang, kurser och andra nyheter.

Vilka personuppgifter behandlas?
●
●
●
●
●

För- och efternamn
Adress
Telefonnummer
E-post
Information om vilket/vilka evenemang du deltagit på
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Hur samlar vi in uppgifterna?
Samtliga uppgifter lämnas av dig i samband med din anmälan.

Hur använder vi uppgifterna?
●
●
●
●
●

●
●

Västerhaninge naprapatklinik använder dina uppgifter för att kunna anordna evenemanget.
Kontakta dig angående evenemanget t.ex. om ändringar eller för att skicka ut övrig
information relaterad till evenemanget.
Kontakta dig angående deltagande i utvärderingsenkät.
Kontakta dig med information om kommande evenemang och andra nyheter
Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (personuppgiftsbiträden). Vi har
skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer
därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en
skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av
tredje part.

Rättslig grund
Västerhaninge naprapatklinik behandlar dina personuppgifter för att uppfylla det avtal som ingås i
samband med din anmälan. Den personuppgiftsbehandling som vidtas därutöver sker med stöd av
en intresseavvägning. När du anmäler dig till ett evenemang har du visat ett intresse av våra tjänster,
vi tror därför att du även är intresserad av våra kommande evenemang och/eller nyheter kring vår
verksamhet varför vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att ta fram underlag för
marknadsföring och marknadsföra våra tjänster mot dig. Vidare har vi ett intresse av att ta fram
underlag för metod- och affärsutveckling.
Västerhaninge naprapatklinik har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller
grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av
personuppgifter, varför Västerhaninge naprapatklinik kan stödja en behandling på ovan berättigade
intressen.
Vi kommer att lagra dina Personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftena i
denna integritetspolicy. Därefter bedömer vi att vi inte längre har något intresse av att behandla dina
uppgifter för det ifrågavarande ändamålet.
För det fall du inte önskar motta vår marknadsföring kan du när som helst motsäga dig detta –genom
att maila info@naprapat.eu, eller genom att följa den länk som återfinns i varje e-postutskick. Vid
händelse av en sådan begäran upphör Västerhaninge naprapatklinik omedelbart med att behandla
dina uppgifter i marknadsföringsändamål.

Personuppgiftsbehandling när du anmäler dig till Västerhaninge naprapatkliniks
nyhetsbrev
Vilket ändamål har vi?
Marknadsföra våra tjänster och övrigt innehåll i vår marknadsföring till dig.
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Vilka personuppgifter behandlas?
●
●
●

Namn
E-post
Information om när och hur du anmält dig till registret

Hur samlar vi in uppgifterna?
Samtliga uppgifter lämnas av dig i samband med din anmälan till kurs.

Hur använder vi uppgifterna?
●
●

●
●

Uppgifterna används för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig via den epostadress du har angivit.
Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (personuppgiftsbiträden). Vi har
skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer
därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en
skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av
tredje part.

Rättslig grund
Dina personuppgifter behandlas för att kunna uppfyllda det avtal som ingås med dig i samband med
att du anmäler dig som prenumerant. För att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser (dvs. skicka ut
det nyhetsbrev du har anmält att du vill ha) måste vi behandla dina personuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du är prenumerant på nyhetsbrevet. Du kan själv
när som helst avsluta dina prenumerationer genom att kontakta oss på info@naprapat.eu. När du
avslutar din prenumeration upphör vår behandling av dina personuppgifter.

Västerhaninge naprapatkliniks personuppgiftsbehandling när du använder vår
webbplats
Vilket ändamål har vi?
Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.

Vilka personuppgifter behandlas?
●

IP-adress

●
●
●

Språkinställning
Geografisk placering
Information om hur du interagerar med vår webbplats i form av information om hur du når
och lämnar tjänsten.
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Hur samlar vi in uppgifterna?
Uppgifterna tillhandahålls av dig automatiskt när du besöker vår webbplats genom s.k. cookies vars
syfte är att inhämta analysdata och besöksstatistik på webbplatsen.

Hur använder vi uppgifterna?
●
●

För att kunna förbättra våra tekniska lösningar.
I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige, vilka
genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina
personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR,
och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.

●

Vi använder Googles statistikverktyg för att mäta trafik på webbplatsen

Rättslig grund
Västerhaninge naprapatklinik har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys,
metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver
vi behandla dina personuppgifter enligt ovan. För denna behandling utgör intresseavvägning rättslig
grund. Västerhaninge naprapatklinik har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller
grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av
personuppgifter, varför
Västerhaninge naprapatklinik kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.
Personuppgiftsbehandlingen upphör när du stänger ner din webbläsare. Således lagras ingen
personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner
din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig.

Västerhaninge naprapatkliniks användning av cookies
Cookies (kakor)
Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder
cookies på vår webbplats och i våra tjänster. Nedan förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val
du kan göra gällande våra cookies.

Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på
många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är
möjlig att använda för att följa en användares surfande inom en specifik webbplats.
Det finns flera typer av cookies. En typ sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till
exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella
webbplatsen. En annan typ av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en
sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk
du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du
stänger din webbläsare.
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Varför använder vi cookies?
Vi använder cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies
för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster bättre för dig. Generellt sett,
kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:
Nödvändiga cookies behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. vår webbsida.
Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
●
●
●

●

Analyscookies: ger övergripande analytisk information avseende din användning av våra
tjänster. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
Funktionscookies: ger oss möjlighet att spara inställningar såsom språkval eller förifyllda
uppgifter.
Säkerhetscookies: gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att
upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra
tjänster, är dessa cookies nödvändiga.
Reklamcookies: möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring och information till dig.

Kontroll av Västerhaninge naprapatkliniks användande av cookies
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och
omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om
hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast
acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.
Internet Explorer
Öppna verktygsmenyn, välj Internetalternativ, gå till fliken Sekretess i dialogrutan Internetalternativ,
flytta reglaget för att ändra inställningar. http://windows.microsoft.com/sv-se/internetexplorer/delete-manage-cookies
Edge
Välj Mer > Inställningar. Välj sedan Visa avancerade inställningar under Avancerade inställningar och
önskat alternativ under Sekretess och tjänster > Cookies. (Blockera alla cookies blockerar alla cookies
som webbplatser försöker spara på din dator. Blockera endast cookies från tredje part blockerar
cookies från tredje part som sparas av externa webbtjänster, till exempel inbäddade annonser på
webbsidor som du har besökt.) http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-10/edge-privacy-faq
Firefox
Öppna menyn (verktyg), välj inställningar, gå till vyn Sekretess i dialogrutan Inställningar, ändra hur
Firefox ska spara information med rullgardinslistan.
https://support.mozilla.org/sv/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Chrome
Öppna anpassa-menyn, välj alternativ, gå till vyn Under huven, välj Innehållshantering vid rubriken
Sekretess, ändra hur Chrome hanterar cookies.
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv
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Dina rättigheter
Västerhaninge naprapatklinik har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad
som framgår ovan utan att du i sådant fall först får information om det. Västerhaninge naprapatklinik
använder inte någon form av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).
Du kan när som helst vända dig till Västerhaninge naprapatklinik vid frågor om hur vi behandlar dina
personuppgifter (info@naprapat.eu). Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag, d.v.s.
tillgång till dina lagrade personuppgifter. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.
Vidare har du rätt att framställa följande önskemål:
1) om du anser att dina registrerade personuppgifter hos oss är felaktiga eller ofullständiga har du
rätt att begära rättelse 2) rätt att begära radering av dina uppgifter 3) rätt att begära att vi begränsar
vår behandling av dina personuppgifter 4) rätt att begära överföring av dina personuppgifter
(dataportabilitet) till annan tjänsteleverantör i ett allmänt använt maskinläsbart format. Om du hör
av dig till info@naprapat.eu kommer din begäran att prövas och om befogat utför vi då den åtgärd
du begärt, i den utsträckning och inom den tid vi har möjlighet till det.
Du har dessutom rätt att invända mot vår behandling (som beskrivits ovan) av dina personuppgifter.

Klagomål
Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av Västerhaninge naprapatkliniks behandling av
dina personuppgifter kan du lämna ett klagomål till info@naprapat.eu eller på telefon 08-50010450.
Du har också möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen
(www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer: 08-657 61 00).

Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder
Västerhaninge naprapatklinik har vid val av datorprogram, molntjänster, lagringsmetoder samt övriga
IT-system i stor utsträckning tagit hänsyn till principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som
standard.
Kliniken strävar efter att såväl tekniskt, organisatoriskt som administrativt förhindra obehörigt
användande eller obehörigt röjande, bland annat genom behörighetsstyrning och loggsystem.

Uppdateringar
Denna personuppgiftspolicy kan komma att ändras. Ändringar av denna policy börjar gälla när den
reviderade policyn publiceras på Västerhaninge naprapatkliniks webbplats.

Stockholm 2018-05-01
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