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Personuppgiftspolicy 
För Globenhälsan AB 

Ingår i Globenhälsan AB:s systematiska arbetsmiljöarbete 
 
I denna vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de 
samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan 
kontakta oss.  
Globenhälsan är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att 
behandling sker enligt gällande lagstiftning. 
 
Personuppgifter vi samlar in för kunder och företag 

Globenhälsan inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund eller anställd i till 
Globenhälsan anslutet företag. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, 
kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. 
Globenhälsan registrerar personuppgifter i samband med: 
När du nyttjar våra tjänster. 
När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen. 
Om du kontaktar oss via e-post eller via telefon. 
Journalregister (Regleras genom patientdatalagen, PDL) 
Fakturahanteringssystem  
 
Insamling med samtycke 

När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter, samtycker du till att personuppgifter, 
som ditt namn, telefonnummer och e-postadress, lagras för att användas enligt punkten 
nedan. 
Hur vi använder insamlad information 
För personuppgifter som inte regleras genom PDL lagras endast uppgifter som Globenhälsan 
behöver för att kunna fullgöra och uppfylla avtal med kunder. 
 
Information som kan lämnas ut 

Globenhälsan förmedlar eller säljer inte kundregister för marknadsföring eller direktreklam. 
Journalhandlingar lämnas endast ut efter godkännande av kunden/patienten.  
 
Biträdesavtal 

Det finns biträdesavtal upprättade mellan Globenhälsan och alla våra samarbetspartners vad 
gäller personuppgifter. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet 
och sekretess. 
 
Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter 

I och med att du lämnar uppgifter till Globenhälsan ger du din tillåtelse till att Globenhälsan 
registrerar och lagrar uppgifter samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna 
ändamål. Som legal grund för behandling hänvisar Globenhälsan främst till uppfyllande av 
avtal, rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke. 
Om Globenhälsan använder sig av intresseavvägning som grund, kommer det endast att 
göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt 
samtycke genom att kontakta oss. 
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras 
under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. 
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Globenhälsan kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, med 
undantag av det som regleras genom PDL.  
 
Globenhälsan har interna rutiner för att gallra ut uppgifter som inte längre är aktuella med 
undantag av uppgifter som enligt andra lagkrav ska lagras längre. 
 
Dina rättigheter och val 

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din 
information och vad som sparas. Globenhälsan kommer på eget eller kundens initiativ att 
rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. 
 
Du kan när som helst avstå från att ta emot nyhetsbrev eller liknande genom att besvara 
skickade mejl ”Nej tack” i rubriken eller meddelandefältet. 
 
Så här kontaktar du oss 

 
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har andra frågor är du 
välkommen att kontakta oss. Här hittar du våra kontaktuppgifter: 
http://globenhalsan.se/kontakta-oss/ 
 
 
Susanne Nordqvist 
VD Globenhälsan 


