Så här hanterar Gustavsbergsbadet personuppgifter
Gustavsbergsbadet AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi hanterar om
dig. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.
När och vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar personuppgifter när Personuppgifter vi hanterar:
du:
Köper årskort hos oss
Namn, kontaktuppgifter,
födelsedatum, bild

Köper årskort på autogiro

Namn, kontaktuppgifter,
personnummer,
bankkontonummer, bild

Begär återbetalning eller
förlängning av ditt årskort pga.
sjukdom
Utnyttjar våra
friskvårdstjänster, som
personlig tränare eller fysisk
aktivitet på recept (FaR)
Kommunicerar med oss

Namn, kontaktuppgifter, intyg,
bankkontonummer,
personnummer
Namn, kontaktuppgifter, uppgifter
om hälsa

Bokar kurser/simskola genom
webben
Bokar simbassäng, äventyrsbad
eller träningslokal

Namn, kontaktuppgifter,
födelsedatum, bild (frivillig)
Namn, kontaktuppgifter,
organisation

Deltar i simundervisning
genom din skola
Tränar hos oss genom din
arbetsgivare (företagskunder)

Namn, klass

Har träningskort genom
Gustavsbergs simsällskap

Namn, födelsedatum,
kontaktuppgifter, bild

Namn, e-post och den information
som du lämnar i meddelandet

Namn, födelsedatum, arbetsplats

Rättslig grund
Avtal,
intresseavvägning
(för att kontrollera
att rätt person
använder kortet)
Avtal,
intresseavvägning
(för att kontrollera
att rätt person
använder kortet)
Avtal, rättslig
förpliktelse
Samtycke

Intresseavvägning
(för att kommunicera
med dig och övriga
kunder)
Avtal
Avtal,
intresseavvägning
(för att kunna
hantera din
bokningsförfrågan)
Allmänt intresse
Intresseavvägning
(för att kontrollera
att rätt person tränar
och underlag till
fakturering),
Rättslig förpliktelse
Intresseavvägning
(för att kontrollera
att rätt person tränar)

Har du personligt träningskort, deltagit eller registrerat dig som kund hos oss för att boka
simskola/kurs sparas de uppgifter du lämnar i vårt kundsystem.
Gustavsbergsbadet lyder under offentlighetsprincipen vilket innebär att personuppgifter kan
sparas även för arkivändamål och lämnas ut som allmän handling. E-post du skickar till oss
blir allmän handling och kan lämnas ut om inte sekretess hindrar ett utlämnande.
Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar i regel bara in personuppgifter direkt från dig som registrerad. Undantag från detta
är exempelvis om din arbetsgivare är företagskund hos oss (då får vi dina personuppgifter från
din arbetsgivare) eller om du i ett e-postmeddelande anger uppgifter om en annan.
Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till en tredje part. Undantag från detta är om du valt att
betala ditt årskort genom autogiro (då lämnar vi över uppgifter till din bank). Leverantören för
vårt kassa- och kundsystem har teknisk tillgång till uppgifter som finns i systemet.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för det syftet de hanteras. Uppgifter i vårt
kundsystem sparas i högst 5 år från det att du senast registrerat dig för eller deltagit i en
kurs/simskola eller haft ett aktivt personligt träningskort hos oss. Har du betalat ditt kort
genom autogiro raderas kontouppgifterna ett år efter att autogirobetalningen upphört.
Personuppgifter kan också bevaras för arkivändamål.

Dina rättigheter
Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig ett antal rättigheter när det gäller dina
personuppgifter. Vill du utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på Gustavsbergsbadet.
Du har följande rättigheter:
Rätt att begära tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet, få ett
utdrag av personuppgifterna tillsammans med information om bland annat syfte och hur länge
uppgifterna sparas.
Rätt att begära radering och rättelse
Du har rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade. Rätten till
radering gäller inte om det finns en rättslig förpliktelse för oss att behandla dina
personuppgifter, exempelvis krav enligt bokföringslagen eller krav att bevara allmänna
handlingar. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade om du anser att de är felaktiga eller
ofullständiga och rätt begära begränsning av behandlingen tills de blir rättade.
Rätt att invända
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas om den rättsliga grunden är
intresseavvägning.
Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter.
Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida

Klagomål och synpunkter
Har du ett klagomål eller en synpunkt om hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i
första hand till oss på Gustavsbergsbadet. Blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas kan du
kontakta vårt dataskyddsombud (kontaktuppgifter hittar du nedan).
Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål
till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud
Värmdö kommun
Dataskyddsombud för Gustavsbergsbadet AB
134 81 Gustavsberg
dataskyddsombud@varmdo.se
08-570 470 00

