Information om behandling av personuppgifter
Din integritet är viktig för oss på Frigym AB och vi är angelägna om att de personuppgifter som
samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Samt i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning.
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn,
adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.
Du har ingen skyldighet att lämna ut dina personuppgifter till oss. Om du avstår från att lämna
personuppgifter kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla dig vårt utbud av produkter och
tjänster, behandla din ansökan om jobb eller skicka nyhetsbrev och inbjudningar till dig.
Vi använder leverantörer för att genomföra administration, revision, betalningar samt bokningar.
Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att
genomföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda
informationen för något annat ändamål.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. De kan
endast komma att delas ut när det följer av lag eller myndighetsbeslut.
Personuppgiftsansvarig
Frigym AB, 556801-0481, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i
enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
Lagring
Vi lagrar som utgångspunkt dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Vi raderar normalt
uppgifterna inom tolv månader efter att kundrelationen har upphört. Personuppgifter som
exempelvis namn, kontaktuppgifter kan dock komma att lagras i upp till två år efter kundrelationen
upphört, eller tills du motsätter dig det, i syfte att behandlas för marknadsföringsändamål. Dina
personuppgifter kommer alltid att sparas i den utsträckning och under den tid som vi är skyldiga till
det enligt lag, t.ex. i enlighet med bokföringslagen.
Registerutdrag
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har om dig. Frigym AB
ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse dig med en kostnadsfri kopia på de personuppgifter
som behandlas.
Övriga rättigheter
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Om personuppgifterna är
ofullständiga även kompletterade.Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som
rör dig raderade. T.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål
för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt
Du kan när som helst anmäla om du inte vill få direktmarknadsföring från Frigym AB. Detta gör du
personligen, genom telefon 033-210700 eller e-post info@frigym.se.
Om du anser att Frigym AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se), som är
tillsynsmyndighet i Sverige.

