
Det är viktigt för oss på Hälsomagasinet Motion & Rehab 
AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina 
personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, 
behandlar och delar med oss av den information som vi 
sparar om dig. Vi säljer aldrig dina personupp gifter till 
andra företag.

Det bolag som omfattas av denna policy är:
Hälsomagasinet Motion & Rehab AB
Orgnr 556368-5360
Östra Längdgatan 1
611 35 Nyköping

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan användas för 
att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan 
vara grundläggande uppgifter om dig som namn och 
kontaktuppgifter.

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv 
lämnar till oss. Den information vi kan samla in och 
lagrar är namn, adress, personnummer, e-post, mobil-
nummer och porträttfoto. Insamlingen sker i syfte att 
kunna administrera det avtal du ingått som kund och för 
att tillhandahålla träningsmöjligheter på, och tillgång 
till, våra träningsanläggningar, men också för att kunna 
erbjuda rätt service av högsta kvalitet i våra åtaganden 
till dig som kund. 

Personnummer och foto behöver vi också för att kunna 
säkerställa en identifiering av dig som medlem, att rätt 
personer får tillgång till och befinner sig i våra lokaler av 
säkerhetsskäl. Personnummer används även för bok-
föringsändamål samt betalningshistorik och kan komma 
att krävas av revisorer. Utan några personuppgifter kan 
vi inte identifiera dig och kan inte heller fullfölja det avtal 
som du ingått.

För att vi ska kunna, på ett professionellt sätt, leverera en 
tjänst/produkt, kan du få frågor om bland annat tränings-
historik och personliga mål. Frågorna kan även innehålla 
uppgifter som relaterar till din hälsa. En sådan nuläges
analys görs i syfte att tillhandahålla dig en korrekt tjänst/
produkt och ett anpassat och säkert tränings program. 
Information om din hälsa behandlas enbart med ditt 
uttryckliga samtycke.

Vi använder dina personuppgifter för att:
• kunna fastställa din identitet vid kontakt och besök  
 på våra två anläggningar.
• kunna skicka information och erbjudanden till dig.
• kunna påminna dig om inbokade besök.
• lättare kunna besvara dina frågor på rätt sätt.
• bjuda in dig till våra event och evenemang.

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling 
minderårig
Du som vårdnadshavare behöver ge ditt samtycke vid 
insamling av personuppgifter för minderårig. Personupp-

gifterna vi lagrar är för- och efternamn, adress, födelseår, 
e-post, mobilnummer. Uppgifterna samlar vi in för att 
kunna placera deltagare i grupp anpassad för deltaga-
rens ålder.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi delar dina personuppgifter endast med de samarbets-
partners och system som är relevanta för verksamheten 
så att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service. Dessa 
samarbetspartners/system är BRP och Mywellness Cloud.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Hälsomagasinet Motion & Rehab AB sparar personupp-
gifter om dig som kund så länge det finns en kundrela-
tion eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som 
beskrivs i denna policy samt de lagkrav som finns. 

Radering av personuppgifter
Vid avtalets upphörande, eller om du begär det, kommer 
Hälsomagasinet Motion & Rehab AB radera alternativt 
anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid om inte 
annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myn-
dighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas 
baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets el-
ler ekonomiska skäl eller om vi enligt lag är skyldiga att 
bevara uppgifterna. Hur länge dina personuppgifter som 
användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till 
att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för 
fakturering sparas så länge det krävs som underlag till 
bokföringen.

Du kan alltid återkalla till ditt samtycke
Vid insamling och behandling av eventuell hälsodata, 
inbegripet träningshistorik och personliga mål, tillfrå-
gas du om ditt samtycke. Du har alltid rätt att återkalla 
sådant samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av 
behandlingen på grundval av samtycket, innan detta 
återkallades. Om du återkallar ditt samtycke kommer 
behandlingen av dessa personuppgifter upphöra och 
personuppgifterna raderas i den utsträckning behand-
lingen grundades på samtycket.

Ändringar i denna policy
Hälsomagasinet Motion & Rehab AB kan ändra eller  
uppdatera denna policy när det behövs. Den senaste 
versionen finns alltid tillgänglig i vår reception på vår 
anläggning i hamnen.

Kontakta oss
Om du vill uppdatera, radera eller om du har funderingar 
kring hur och varför vi hanterar personuppgifter är du 
välkommen att kontakta: emelie@halsomagasinet.se

Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att 
lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos 
oss och att behandlingen följer både gällande data-
skyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Läs gärna mer 
här www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen
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