
Integritetspolicy Gamlastan-kliniken 
 

1.Hantering av personuppgifter 

Det är viktigt för oss att den som lämnar uppgifter till Operationskonsulterna ska känna sig trygg i att 
alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

2. Du som besöker vår hemsida 

3. Cookies                                                                                                                                                       

En cookie är en liten fil om webbplatser du besöker som skickas till din webbläsare. Gamlastan-
kliniken använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Våra cookies sparar inte 
information såsom namn och personuppgifter. Vi använder cookies för att underlätta analyser av 
trafiken på våra hemsidor och för att skapa en bättre grund till användarupplevelse. Det kan t.ex. 
innebära att vi sparar information om tidigare besök på våra hemsidor och vilka sidor som besökts. 

När du besöker gamlastankliniken.se kommer du få frågan om du samtycker till användningen av 
cookies. Genom att godkänna användningen av cookies på våra hemsidor, så godkänner du att vi 
samlar information om dina besök.  

Om du inte godkänner att vi använder cookies så uppmanas du ändra din webbläsares inställningar 
till att inte acceptera cookies. Du kan när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos 
dig. Mer information kan du få under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare. 

4. Cookies från tredje part                                                                                                                                       

Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att 
integrera innehåll från sociala medier. 

5. Länkar till andra sidor                                                                                                                                 

 På våra hemsidor kan förekomma länkar till externa hemsidor, dessa omfattas inte av denna policy. 
Gamlastan-kliniken tar inget ansvar för dessa hemsidors hantering av personuppgifter. 

6. Sociala medier                                                                                                                                                 

Du kan följa Gamlastan-kliniken via Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för 
eventuella personuppgifter som företaget själva publicerar eller kan påverka publiceringen av. 

7. Hur länge sparas och lagras personuppgifter 
Personuppgifter sparas olika länge beroende av vilken typ av personuppgift det handlar om och 
syftet med att vi behandlar just den uppgiften. De uppgifter du registrerar i din profil via vår hemsida 
sparas enligt nedanstående, men hanteras inte efter avslutat samtycke. 

Huvudreglerna är enligt följande: 

ü kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, som uppgifter om faktura, 
deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år;  

För att skydda integriteten för personuppgifter som överförs via användningen av vår tjänst, vidtas 
lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder; såsom uppdateringar och kontinuerliga tester 
av vår säkerhetsteknik. Det begränsar bland annat osäker tillgång till dina personuppgifter, men 
möjliggör för administrativ personal som behöver ha informationen för att tillhandahålla tjänsten till 
dig. 

Vid kommunikation med Gamlastan-kliniken via e-post, post eller annan form av media/forum, kan 
sådan kommunikation och informationen komma att användas för att besvara din förfrågan, eller att 



hantera eventuella klagomål, frågeställningar och liknande. Om dina personuppgifter ska raderas 
eller på annat sätt avslutas för kommunikation med dig, ber vi dig vänligen att en kontakt tas med 
Gamlastan-klinikens dataansvarige. 

Alla personuppgifter lagras av oss på servar tillhörande vår molntjänstleverantör som vi anlitar. 
Denne är lokaliserad i Sverige. Vi lagrar personuppgifter under tidsperioden för din affärsrelation 
med Gamlastan-kliniken. 

8. KUNDER OCH LEVERANTÖRER                                                                                                                   

För information behandlas endast personuppgifter för de ändamål och syften som är nödvändiga och 
som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du/ni väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter 
kan det i vissa stycken påverka användningen eller tillhandahållandet av tjänsten. Gamlastan-kliniken 
behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan är nödvändig för tjänsten och för tjänster 
som leverantören tillhandahåller.  

Gamlastan-kliniken kan av nödvändiga skäl även begära att den enskilde lämnar ytterligare 
personuppgifter än vad som anges ovan. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas 
kommer hanteras i särskild ordning och genom särskilt godkännande kommer den att omfattas av 
denna Integritetspolicy. 

 


