Integritetspolicy Säfflehälsan och Etage5
Bakgrund:
Dataskyddsförordningen innehåller regler för hur behandling av personuppgifter får ske.
Lagen är till för att skydda din personliga integritet.
Vi på Säfflehälsan och Etage 5 är måna om att skydda dina uppgifter och hanterar dina
personuppgifter gällande aktuell lagstiftning, GDPR samt Patientdatalagen.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som behandlas om dig är de uppgifter du själv lämnar vid besök på
Etage5 och/eller Säfflehälsan. Säfflehälsan behandlar även de uppgifter vi får av din
arbetsgivare om din arbetsgivare har avtal med Säfflehälsans företagshälsovård.
När det gäller Säfflehälsan inhämtar vi också uppgifter efter samtycke från dig, från andra
vårdinrättningar, Försäkringskassan, försäkringsbolag och arbetsgivare om det är nödvändigt
för din vård.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?
Säfflehälsan: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla
företagshälsovård och fullgöra avtal med din arbetsgivare eller med dig privat.
Vi följer patientdatalagen som innebär att vi är skyldiga att föra medicinsk journal. Här
hanterar vi uppgifter såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress samt
relevanta medicinska uppgifter i syfte att föra patientjournal enligt ovan nämnda
patientdatalag.
Etage5: När det gäller Etage5 behandlas personuppgifter för att tillhandahålla servicen som
träningsanläggningen ger och här behandlas personnummer, namn, adress och
telefonnummer.

Laglig grund
Säfflehälsan och Etage5 behandlar alltid dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.
Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi skall kunna uppfylla avtal
med dig eller din arbetsgivare. Vi inhämtar alltid ditt samtycke när lagen kräver, som vid
exempelvis efterskickande av journalhandlingar från annan vårdinstans. Vi lämnar aldrig ut
dina uppgifter utan samtycke av dig.
Vår patientdatahantering sker i ett datoriserat system med 2-stegs autentisering och med
avtalade support- och driftsäkerhetsavtal (liksom personuppgiftsbiträdesavtal)
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Lagring/gallring
Dina uppgifter hos Etage5 sparas endast så länge du är kund hos oss.
När det gäller Säfflehälsans journalhandlingar arkiveras dessa enligt lagen i 10 år och
därefter destrueras.

Dina rättigheter
Du har rätt att bli helt borttagen ur våra register, med undantag för journaluppgifter där
patientdatalagen gäller framför GDPR. Vi kan heller inte radera uppgifter som utgör
allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagkrav på lagring, som exempelvis
bokföringsregler, eller då det föreligger exempelvis obetalda skulder.
Du har även rätt till tillgång/registerutdrag
Du har också rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en
personuppgiftsansvarig till en annan. Denna rätt är begränsad till de uppgifter som du själv
tillhandahållit oss.

Om du bedömer att Säfflehälsan och/eller Etage5:s behandling av dina personuppgifter inte
sker i enligt med dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet.

Kontaktpersoner är:
Säfflehälsan: Marianne Johansson, projektkoordinator marianne.johansson@safflehalsan.se
Etage5: Tina Olsson, anläggningsansvarig tina.olsson@etage5.se
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