Hälsobro - Integritetspolicy
På Hälsobro använder och skyddar vi dina personuppgifter på följande sätt:
Ansvarig för hantering av personuppgifter
Föreningen Hälsobro
Organisations nr: 802440-8190
Manillagatan 10, 702 12 Örebro
Uppdras av styrelsen för Hälsobro att personuppgiftshanteringen efterföljs enligt förteckning
över personuppgiftshantering i enlighet med dataskyddsförordningen. Förordningen börjar
gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR.
Uppgifterna som du lämnar i din medlemsansökan är av sådan art att de utgör eller kan
utgöra personuppgifter enligt dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation
(GDPR) 2016/679.
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person.
Det varierar från personnummer, namn och adress till uppgift som IP-adress, e-postadresser,
bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till dig som person.
Användning
Dina personuppgifter hanteras för medlemsregistrering, kortköp, autogiro, information, och
erbjudanden, marknadsföring, fakturering och kontaktuppgifter för e-post. Bilder kan komma
att användas på hemsidan eller i en folder efter att vi fått ett godkännande från dig. Alla
personuppgifter hanteras med sekretess och säljs aldrig vidare.
Du godkänner Hälsobros lagring och hanteringen av personuppgifter via signering när du
fyller i blanketten medlemsuppgifter och kortköp vid nytt eller förnyat medlemskap och vid
köp av träningskort. Vi frågar alltid om godkännande för publicering av bilder, klipp som är
tänkta att användas på webben.
Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
Säkerhetsåtgärd vid behandling av personuppgifter för datorer och programvaror
Datorer har uppdaterat antivirusprogram. Program, programvaror och nätverk är
lösenordskyddade. Data säkerhetskopieras dagligen till lösenordskyddad molnserver och
lösenordskyddad hårddisk.
Personuppgiftsincident
Om vi råkar ut för en ”personuppgiftsincident” så rapporteras det omedelbar till
Datainspektionen.
E-post
** Genom att uppge din e-postadress godkänner du att Hälsobro
använder denna för att kontakta dig och förse dig med information och erbjudanden.

För att avsluta medlemsutskick och erbjudande via e-post.
Vi använder den e-postadress du registrerar på medlemsblanketten. Om du inte längre vill ta
emot information och erbjudanden från oss skickar du bara ett svarsmejl om att du inte
längre vill ta del av Hälsobros utskick. Du kommer att få en bekräftelse att adressen är
borttagen för vidare utskick.
Registrering via nätet
Personuppgiftspolicy: Hälsobro sparar personuppgifter för att kunna bekräfta medlemskap/
kortköp och informera om vår verksamhet. Alla personuppgifter hanteras med sekretess och
säljs aldrig vidare, utan används enbart för Hälsobros syften enligt lagen om GDPR.
Om cookies: En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller
information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för
användaren. De används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens
önskemål, val och intressen. Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation måste vi
informera om att vår webbplats använder cookies.
Din webbläsare ger en möjlighet att stänga av lagringen av cookies på din dator. Det finns då
en risk för att vissa av tjänsterna på webbplatsen slutar att fungera.
Medlemsregistrering
Vi spar personuppgifter så länge personen är medlem och därefter två år. Uppgifter som
medlem- och statistik som rör den egna verksamheten och som är av värde för eftervärlden,
arkivering sparas via Arkivcentrum Örebro län.
Hälsobro använder Visma förening för digital hantering av medlemsregistret. Aktuella
medlemsblanketter förvaras inlåsta, avslutade register förvaras inlåsta tills de arkiveras efter
två år på Arkivcentrum i Örebro.
Samlingsförsäkring
Som medlem i Hälsobro, är du olycksfallsförsäkrad om du deltar i vår verksamhet. Det kan
vara på promenadgrupper, medlemsaktiviteter, kurser eller liknande. Försäkringen omfattar
också resa till och från arrangemanget.
Dina rättigheter
Du har rätt att få veta hur dina personuppgifter förvaras. Du har också rätt att få felaktiga
uppgifter rättade. Vissa personuppgifter krävs för ditt medlemskap/träningskort ska vara
giltigt. Du äger rätten för hur länge vi får publicera en bild av dig på hemsida eller folder.
Bilden tas bort omedelbart efter att du begärt borttagningen, annars tas den bort två år efter
avslutat medlemskap.
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