
Integritetspolicy 
Personuppgifter: 
Elisabeth Care värnar om din personliga integritet 
och strävar efter att skydda dina personuppgifter 
på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi 
samlar in information om dig och hur informa-
tionen hanteras. Genom att använda våra tjänster 
godkänner du att vi använder dina personuppgif-
ter på detta sätt. Elisabeth Cares ändamål med att 
registrera dina personuppgifter är för att kunna 
erbjuda elektronisk bokning av våra behandlingar 
samt information om erbjudanden och nyheter.

Vilka personuppgifter behandlar 
Elisabeth Care: 
Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, 
telefonnummer och e-postadress när du gör en 
bokning hos mig, när du anmäler dig till våra 
utskickstjänster som nyhetsbrev eller när du på 
annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter 
med oss. Kundens e-post sparas i Elisabeth Cares 
jobbmejl och namn och telefonnummer sparas 
i min kalender. Andra kundunderlag där Elisa-
beth Care behöver underskrifter sparas i en pärm 
inlåst.

Varför vi behandlar personuppgifter: 
Elisabeth Care behandlar endast sådana uppgif-
ter som är nödvändiga för att kunna tillhanda-
hålla bokningar, fullfölja åtaganden gentemot 
dig som t.ex. få utföra en behandling, ändra bok-
ningar eller liknande. Uppgifterna används dels 
vid informationsspridning om genomförda bok-
ningar, avbokningar samt erbjudanden och nyhe-
ter. Elisabeth Care är personuppgiftsansvarig 
för behandlingen av de personuppgifter som du 
anförtror oss i följande situationer: Besöker vår 
hemsida och accepterar cookies. Anmäler dig till 
nyhetsbrev. När du bokar någon av våra tjänster.

Utför en behandling som kräver påskrift. Dessa 
uppgifter utgör s.k. harmlösa personuppgifter.

Vilka vi delar personuppgifter med: 
Som huvudregel delar Elisabeth Care inga per-
sonuppgifter med tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgif-
ter: 
Elisabeth Care sparar dina uppgifter så länge du är 
kund och det är nödvändigt för att uppnå kommu-
nikation kring bokningar, erbjudanden och nyhe-
ter. Vill man ej vara delaktig i t.ex. nyhetsbrev så 
vänligen kontakta mig på info@elisabethcare.se 
så hjälper jag dig med att avregistrera dig.

Vilka rättigheter har du: 
Som kund kan du enkelt avregistrera dina uppgif-
ter genom att kontakta mig på: 
info@elisabethcare.se

Vilket ansvar och rättigheter har 
Elisabeth Care? 
Elisabeth Care ska i alla lägen upprätta och bevara 
de tekniska och organisatoriska åtgärder som 
krävs för att skydda samtliga personuppgifter. 
Vidare ska Elisabeth Care behandla personupp-
gifter för vilka Elisabeth Care är personuppgifts-
biträde i enlighet med personuppgiftsansvariges 
instruktioner och dataskyddslagen. Elisabeth 
Care äger rätt, avseende personuppgifter för 
vilka Elisabeth Care är person uppgiftsbiträde, 
att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för 
personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska 
minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter 
avseende personuppgiftsbehandling som åläggs 
Elisabeth Care enligt avtal. Elisabeth Care ska 
på begäran informera personuppgiftsansvarige 
om vilka underbiträden som Elisabeth Care har 
anlitat.

Tredje land: 
Elisabeth Care överför eller behandlar inga per-
sonuppgifter i tredje land.

Om du vill veta mer: 
Har du ytterligare frågor om behandlingen av 
personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post 
på info@elisabethcare.se 

Elisabeth Care, Källbäcksrydsgatan 9, 50734 
Brämhult är personuppgiftsansvarig/person-
uppgiftsbiträde för behandlingen av dina 
personuppgifter.
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