INTEGRITETSPOLICY
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera dig om hur vi på esteticakliniken
behandlar, hanterar och skyddar dina personuppgifter.
Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en individ. På esteticakliniken har
vi vidtagit åtgärder enligt fastställda regler och bestämmelser för att säkerställa skyddet av alla våra
patienters personuppgifter från tredje part inklusive detaljer om din behandling.
I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi på esteticakliniken behandlar dina personuppgifter.
Information om personuppgifterna
esteticakliniken hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR), för mer information
läs mer här
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten
Dina personuppgifterna används för att:







Föra journal, elektroniskt kunna skicka kallelser för mottagningsbesök till dig per post, e-post
eller mobiltelefon.
Ta kontakt per telefon eller mobiltelefon
Skicka e-post/sms om uppföljning efter besök eller behandling
Administrera bokningar till mottagningsbesök eller behandling
Före- och efterbilder
Marknadsföring via e-post eller mobiltelefon

Samtycke
I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller esteticakliniken samtycke från kunden innan
behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras
om behandlingen.
Hur länge sparas personuppgifterna?
esteticakliniken sparar ditt namn, e-postadress och telefonnummer för journal och direktmarknadsföring tills dess att du motsätter dig det eller återkallar ditt samtycke om personuppgifterna
används för detta ändamål, under förutsättning att alla våra mellanhavanden är avslutade och att
esteticakliniken inte har en rättlig förpliktelse att spara uppgifterna längre. Dina uppgifter raderas efter
24 månader om ifall du inte längre nyttjar våra tjänster.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke
Om esteticakliniken behandling grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt
samtycke.
Mottagare av personuppgifter
esteticakliniken säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan i vissa fall skickas
till andra vårdgivare i samråd med dig (remiss).

Vilka rättigheter du har till dina uppgifter
Du kan närsomhelst be att få ett utdrag över vilka personuppgifter esteticakliniken har lagrat om dig.
Du kan närsomhelst be att få dina uppgifter borttagna.
Kontakt
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några funderingar, frågor eller klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig esteticakliniken, Sadelvägen 60- 252 83 Helsingborg, ansvarar för
behandlingen av de personuppgifter du lämnar till oss. E-postadress: info@esteticakliniken.se
Det är Datainspektionen som är ansvarig myndighet för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan
även vända dig till dem om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.
https://www.datainspektionen.se

