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Information om behandling av personuppgifter – medlemmar 

Din integritet som medlem är viktig för oss här på Kungsfors Fitness Center AB och vi är därför noga 

med att alltid följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi ber dig läsa igenom detta informationsblad. 

Kungsfors Fitness Center AB samlar in och behandlar dina personuppgifter. Dessa är huvudsakligen 

namn, personnummer, foto, adress, telefonnummer, e-postadress och dina bankuppgifter för 

betalning. Vi samlar dessutom in uppgifter om dina betalningar och andra uppgifter som krävs för vår 

bokföring. Det är Kungsfors Fitness Center AB som är personuppgiftsansvarig. All hantering av 

personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Uppgifterna kommer i första hand från dig själv när vi skriver ditt medlemsavtal men kan även 

komma att till viss del kompletteras med uppgift från offentliga register och liknande.  

Som du sett i lokalen har vi också kameraövervakning med ändamålet att förebygga brott och 
skadegörelse och för att säkerställa säkerhet och ordning inom våra lokaler.  

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter med ändamål att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser 
och skyldigheter enligt medlemsavtalet och på grund av vissa rättsliga förpliktelser att behandla dina 
personuppgifter. Vi använder uppgifterna för att kunna identifiera dig som medlem, för att ge dig 
tillgång till vår anläggning, för bokning och deltagande i pass. Även bestämmelser i annan lagstiftning 
gör att vi behöver samla in och spara dina personuppgifter en viss tid. Dessa ändamål kallas för 
rättslig grund.  

Kameraövervakningen görs med vårt berättigade intresse som rättslig grund. I undantagsfall kan 
personuppgifter också behandlas för att utgöra underlag för utredning om ett brott har begåtts, vid 
skadegörelse eller om någon inte följer våra regler för att använda vår anläggning. I sådana 
situationer behandlas personuppgifter för att det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna 
fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.  

Det är bara sådana uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de ovan nämnda ändamålen som vi 

samlar in och behandlar. Övriga uppgifter sparas inte. Uppgifterna används inte heller för andra 

ändamål. 

Vi uppdaterar hela tiden uppgifterna för att de skall vara korrekta och rättar felaktiga uppgifter utan 
dröjsmål.  

Dina uppgifter sparas så länge du är medlem hos oss och därefter så länge de är nödvändiga för att 
uppfylla ändamålen ovan och för att uppfylla bestämmelser i lagar och regler. Därefter sker en 
gallring och uppgifterna raderas. Sådan gallring sker minst en gång per år. Bildmaterial från 
kamerorna raderas efter 30 dagar om vi inte måste spara dem för att fastställa, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk. 
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Dina personuppgifter kan överföras eller utlämnas till våra underleverantörer inom bokföring, 

lönehantering och juridik. Vi lämnar ut personuppgifterna då vi anser att det är nödvändigt för att 

kunna uppfylla vår del av medlemsavtalet och för att uppfylla de lagkrav som ställs på oss. Externa 

parter som vi överför personuppgifter till kommer inte att behandla personuppgifterna på ett sätt 

som är oförenligt med syftet till att vi samlade in uppgifterna.  

Dina uppgifter sparas i lösenordskyddade system hos oss och hos våra underleverantörer. Vi har 

underleverantörer som hanterar vår administration m m och dessa får del av de av dina 

personuppgifter som krävs för att de skall kunna utföra sitt uppdrag. Endast personer som är 

behöriga att arbeta med medlemssystem, betalningssystem och rapportering har tillgång till dina 

uppgifter.  

Du har också vissa lagstadgade rättigheter vad gäller dina personuppgifter som finns registrerade hos 

oss.  

Du har alltid rätt att av begära 

• Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över 
den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia 
av de personuppgifter som behandlas samt den förutsedda period under vilken uppgifterna 
kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.  
 

• Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de 
felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. 
 

• Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter 
tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas 
lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- 
och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än 
att följa lagstiftningen. 
 

• Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får 
behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser 
att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse Under tiden uppgifternas korrekthet 
utreds kommer behandlingen av dem att begränsas. 
 

• Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till 
Datainspektionen. 

Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter vänder du dig till receptionen under öppettid. 

Dina personuppgifter är nödvändiga för att ditt medlemsavtal skall kunna slutas och för att de 
rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet skall kunna uppfyllas och även för att vi skall kunna 
fullgöra våra lagstadgade förpliktelser. Utan tillgång till dina personuppgifter kan vi inte erbjuda dig 
medlemskap och du får inte använda vår anläggning.  

Integritetspolicyn måste från tid till tid anpassas till de faktiska förhållandena och det rättsliga läget. 
Om vi genomför avgörande ändringar, t ex behandlar uppgifter för nya ändamål eller för över dina 
uppgifter till nya parter, kommer vi att meddela dig vad ändringarna innebär.  


