
INTEGRITETSPOLICY för Uppsala Hälsostudio


Vi skyddar dina personuppgifter!  

Det är viktigt för oss på LPG hälsostudio i Uppsala att du känner dig trygg med hur vi hanterar 
dina personuppgifter. Därför vill vi härmed informera dig om hur vi samlar in och behandlar de 
uppgifter vi sparar om dig. Vi följer hälso & sjukvårdens sekretesslag, patientdatalagen och 
journalföringslagen.


Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, exempel 
på detta är namn och kontaktuppgifter.


- Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag

- Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att hanteringen följer gällande 

dataskyddsregler.

- De före- och efterbilder som tas i samband med behandling är en journalbehandling som 

behövs för att förankra och dokumentera resultat. Om dessa bilder skulle få lov att visas i 
informationssyfte, utbildningssyfte på vår Facebook sida och Instagram frågar vi dig 
personligen om det och ett skriftligt avtal sker.


Vi samlar in personuppgifter om dig från dig själv.


Vi skriver in de personuppgifter om dig som du lämnar till oss i vår journalföring. Dina 
personuppgifter tas i samband med att du kontaktar oss för att boka en tid via telefon, mail, 
onlnebokning eller personlig kontakt samt en komplettering kan ske i samband med en 
behandling eller konsultation. Din mailadress använder vi för att du ska få en bokningsbekräftelse 
och enstaka informationmail. Ditt mobilnummer används för att du ska få en bokningsbekräftelse 
av din bokade tid. Vi kan även behöva använda din mailadress och telefonnummer för att nå dig 
angående dina bokningar.


Vi kan i vissa fall behöva lämna dina uppgifter och nödvändig information till andra mottagare tex. 
myndigheter som läkemdelsverket och socialstyrelsen. Det sker i de fall du fått en biverkning/
komplikation av behandling som måste anmälas. Om sådan rapportering kommer ske kommer du 
informeras om detta. I samband med en eventuell rättstvist kan vi behöva överföra dina uppgifter 
till annan mottagare för att tillgodose vårt berättigande rättsliga intresse och försvara rättsliga 
anspråk.


Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de 
rättsliga förpliktelser som vi lyder under. De personuppgifter som inte längre behövs kommer 
raderas från vår kunddatabas och maillista.


Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke har vi 
rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter om vi har tvingande berättigande skäl som 
överväger integritetsintresset.


Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har lagrat om dig.


Vi ansvarar för att rätt rapportering till datainspektionen sker vid händelse av intrång eller annat 
övergrepp sker av de personuppgifter som lagras i vår databas samt att åtgärder vidtas. Ansvarig 
för rapportering till datainspektionen hos oss är Therese Schött. 


Vid frågor om integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att 
kontakta oss. Therese Schött lpg@uppsalahalsostudio.se


