
Personuppgiftspolicy för Sotenäs Rehabcenter AB 

 

Personuppgifter och behandling av personuppgifter. 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Tex registrering, insamling 

bearbetning, överföring, lagring och radering. 

Sotenäs RehabCenter AB , org nr 556249-4301, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling 

av personuppgifter. 

Ändåmål - Vad uppgifterna används till. 

Tumlaren behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändåmål. 

Exempelvis används personuppgifterna för att kunna administrera kundens 

medlemskap,hantera köp och bokning eller beställning av friskvårdsaktiviter eller 

behandlingar och för att ge kunden bättre service och en användarupplevelse. Kunden ska 

ge sitt samtycke till dennes personuppgifter får behandlas . Detta görs genom att kunden 

undertecknar tex en medlemsregistrering.  

 

Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att fullföra det avsedda 

ändamålet. Dina personuppgifter gallras när de inte längre behövs för de ändåmål som de 

samlats in för och till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt 

efter att medlemskapet varit inaktivt under en period. 

 

Dina rättigheter. 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. 

Du kan begära att få ett registerutdrag på de personuppgifter som är registrerade. Du kan 

begära att dina personuppgifter rättas, ifall de är felaktiga, begränsar eller raderar 

personuppgifter enl vad som anges i tillämplig lag. 

 

 

 



Hur skyddas dina uppgifter. 

Dina personuppgifter är skyddade hos oss. Vi värnar om den personliga integriteten och 

följer de lagar och regler som finns. Bara ett begränsat antal personer med särskild 

behörighet har tillgång till informationen.   

 Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till 

personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina 

personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. 

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen finns 

alltid på webbplatsen. 

 

Kontaktuppgifter 

Sotenäs RehabCenter AB 

Dinglevägen 59 

456 43 VÄJERN 

info@tumlaren.com 

 

Personuppgiftsbiträde 

Pastell Data AB 

Citadellsvägen 23 

211 18  MALMÖ  

 

mailto:info@tumlaren.com

