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INTEGRITETSPOLICY
PERSONUPPGIFTSBEHANDLING HOS VEKITO AB
Avsikten med denna integritetspolicy är att informera om hur och varför Vekito AB samlar in
och behandlar personuppgifter samt hur länge uppgifterna sparas.
Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument
handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:
1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter som du delar med oss för att vi ska
kunna erbjuda dig Vekitos tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem när du
är i kontakt med oss.
3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör
(respektive inte gör) med dem.
Det är VD för Vekito AB som är ytterst ansvarig för bearbetningen av den information som
samlas in och behandlas av Vekito AB. Ansvaret kan delegeras till en annan position i det
dagliga arbetet. Vekito AB behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen,
även känd som GDPR.
RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan
till exempel vara samtycke från den registrerade personen, ett ingånget avtal eller att vi som
ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större
tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.
Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den
registrerade lämnat samtycke. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi
alltid information om skälet till databehandlingen.
Om Vekito AB ska behandla personuppgifter för barn under 16 år krävs vårdnadshavarnas
samtycke.
VEKITOS ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra avtal med våra
kunder (administration av kundrelationen) men också för att kunna ge våra kunder god
service (såsom dietistråd och träningsprogram) och informera om våra tjänster och
produkter (marknadsaktiviteter). Användningen av personuppgifter i samband med träning
och kost bygger på ett ingånget avtal om personlig träning. Användningen av
personuppgifter i samband med marknadsaktiviteter bygger på samtycke som du kan styra
via ett samtyckesavtal. Vissa uppgifter behöver vi också samla in för att kunna fakturera och
som är underlag enligt bokföringslagen.
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Vårt träningscenter erbjuder funktionell individuell och personlig träning samt gruppträning.
När medlemmar besöker våra lokaler registreras deras besök. Detsamma gäller vid bokning
av gruppträningspass, personlig tränare och massagetid.
De uppgifter vi registrerar är namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress
och typ av medlemskap. I vissa fall (där överenskommelse finns med kund) registrerar vi
även kostvanor, kroppsmått och träningsform. Vi inhämtar uppgifter från den registrerade
medlemmen själv. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de
olika kategorierna, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på finns i
bilaga 1, ”förteckning över personuppgifter”.
UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER – ANVÄNDNING AV TREDJE PART
Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver
informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. Som regel delar vi därför inte
personuppgifter med någon utanför Vekito AB.
Däremot kan det i vissa sammanhang hända att vi delar med oss av personuppgifter till våra
affärspartners för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden såsom datalagring och
strukturering vilket sker i datasystem tillhandahållna av programvaruleverantörer till oss.
Dessa underbiträden som behandlar dina personuppgifter åt vår räkning och plats för
behandling framgår av bilaga 1, ”förteckning över personuppgifter”.
Det kan även hända i vissa sammanhang att vi delar med oss av personuppgifter såsom
bilder till våra partners som Facebook, Instagram och YouTube. Delning av personuppgifter
med tredje part är ett fall av personuppgiftsbehandling som kräver att vissa juridiska
förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar kommer, i dessa fall, i första hand att
utgöras av den registrerade personens samtycke, så du som registrerad kommer alltid att
känna till vår eventuella utlämning av uppgifter. Observera att vi under vissa omständigheter
är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter. Det kan till exempel vara om det finns
juridiska skäl som tvingar oss till det.
LAGRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTERNA
Vekito AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller
är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets
upphörande kommer dina uppgifter om dig som kund lagras för att kunna följa upp och
kontakta dig igen. Du blir en potentiell kund i upp till 12 månader efter att uppgifterna inte
längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Därefter raderas dina personuppgifter
utan obefogat dröjsmål. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till
grund för behandlingen av uppgifterna eller om du motsätter dig behandlingen och det inte
finns några tungt vägande berättigade skäl för behandlingen. Vi har tydliga raderingsrutiner
för varje databehandlingsaktivitet.
Du kan välja att avregistrera dig från utskick av vårt nyhetsbrev, dina kontaktuppgifter
kommer då att lagras i syfte att du inte ska få några fler utskick från oss. Uppgifterna lagras
tills du åter vill få information eller invänder behandlingen. Invänder du behandlingen kan du
komma att få utskick igen vid import av nya register eftersom du inte längre finns kvar på
listan av avregistrerade adresser.
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Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör vår behandling av
dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som
baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.
Vissa personuppgifter (såsom faktureringsuppgifter) sparas i enlighet med bokföringslagen i
sju år efter räkenskapsårets slut.
DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte vi är skyldiga att spara
informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter
(dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina
personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig
av en eller flera av dessa rättigheter, kommer vi att rätta oss efter din begäran inom en
månad efter att vi fått den, förutsatt att vi inte är skyldiga att handla på annat sätt.
Eventuella förfrågningar kan skickas till vår e-postadress, info@vekitotraining.se.
Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du klaga
hos Datainspektionen, tfnnr: 08-657 61 00, e-postadress:
datainspektionen@datainspektionen.se
Kontakta gärna vårt personuppgiftsombud (Tomas Ek) på vår e-postadress,
info@vekitotraining.se, om du har kommentarer eller vill ha mer information om vår
behandling av dina personuppgifter.

