Integritetspolicy på Västerbybadet
Genom att lämna Dina personuppgifter i samband med köp av gym- eller badkort hos oss godkänner Du och
samtycker till att Västerbybadet behandlar Dina personuppgifter i enlighet med denna policy.
Du kanske har hört talas om GDPR? Det är en ny dataskyddslag som börjar gälla 25 maj. Den lagen förtydligar
rättigheter och skyldigheter mellan kund och företag och det är viktigt för oss att Du som kund känner Dig trygg med
hur vi behandlar Dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar Västerbybadet in?








Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-post
Bankkonto (om Du är autogirokund)
Foto

Vad behöver Västerbybadet personuppgifterna till?
Dina personuppgifter används inte på något annat sätt än i våra egna passage- och kassasystem samt för att kunna
kontakta Dig vid behov. Vi samlar in alla personuppgifter för att kunna skilja kunder åt samt fotar alla kunder för att
kunna se vem som använder vilket gym- eller badkort.

Med vilken rättslig grund behandlar Västerbybadet mina uppgifter och hur länge lagras
de?
I och med köpet av ett gym- eller badkort på Västerbybadet ingår Du i ett avtal med oss och samtycker till att vi får
behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy.
Västerbybadet lagrar dina personuppgifter under den tid som avtalet varar samt genomför en årlig rensning av
utgångna avtal.

Vad har Du som kund för rättigheter?
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade från Västerbybadets system under dessa förutsättningar:




Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om du återkallar ditt samtycke (vilket även innebär att avtalet bryts och kortet spärras)

Rätten att bli raderad gäller dock inte om vi är skyldiga enligt lag (tex bokföringslagen) att behålla uppgifterna, eller
om annat juridiskt bindande åtagande finns mellan oss!
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade, begära ut ett registerutdrag, eller få dina personuppgifter
överförda till annat system.

Frågor eller klagomål
Kontakta oss gärna om du är missnöjd med eller har frågor kring vår behandling av Dina personuppgifter så gör vi
vårt bästa för att bemöta Dina åsikter. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan
myndighet som kan fastställas i framtiden.

