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Integritetspolicy Clean Skin Karlstad AB 
 

Senast uppdaterad 2021-04-01 

 

Clean Skin Karlstad AB, org. nr. 559083-5244, nedan ”vi”, ”oss” eller ”bolaget” är 
personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, 
GDPR). I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar bolaget för insamling och behandling 
av dina uppgifter samt för vilka ändamål behandlingen görs. Har du frågor om vår behandling 
av personuppgifter kan du kontakta oss via adressuppgifterna längst ned i detta dokument.  

 

 

Dataskyddsförordningen ställer krav på att personuppgiftsansvariga har en rättslig grund som 
tillåter varje behandling av personuppgifter. 

Vi behandlar personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder.  

 

Rättslig förpliktelse 

Vi kan på grund av lag, förordning, föreskrift eller beslut från myndighet bli skyldiga att lämna 
ut personuppgifter. Utlämnandet av personuppgifter i sådana fall sker med den rättsliga grunden 
uppfyllande av rättslig förpliktelse. 

Fullgörande av avtal 

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal vi ingått med dig, eller för att ingå ett 
avtal med dig. 

Berättigat intresse 

Om vi efter en noggrant utförd intresseavvägning bedömer att vårt intresse att använda dina 
personuppgifter väger tyngre än din rätt att inte omfattas av behandlingen har vi rätt att använda 
dina personuppgifter. 

Samtycke 

Vi har rätt att använda vissa personuppgifter om du har samtyckt till behandlingen. Observera 
att du alltid har möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke. 
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Varför samlar vi in och använder dina personuppgifter? 

 
Om du är kund 

Uppgiftstyp Exempel på uppgift Källa Måste du lämna 
uppgifterna? 

Betalnings- och 
faktureringsuppgifter 

Räkenskapsinformation 
såsom kvitton, aktuell 
fordran eller skuld. 

Uppgifterna samlas in 
från dig. 

Uppgifterna är 
nödvändiga för att vi 
ska kunna ingå och 
fullgöra avtal med dig.  

Ärendeuppgifter Uppgifter om tidigare 
behandlingar, reklamationer 
eller uppgifter du lämnar vid 
kontakt med oss via e-post 
eller social media. 

Uppgifterna samlas in 
från dig. 

Vissa uppgifter är 
nödvändiga för att vi 
ska kunna fullgöra avtal 
med dig. Andra 
uppgifter är frivilliga att 
lämna, exempelvis för 
att förbättra framtida 
behandlingar. 

Kontakt- och 
identifikationsuppgifter 

Namn, adress, 
telefonnummer och 
personnummer 

Uppgifterna samlas in 
från dig.  

Uppgifterna är 
nödvändiga för att vi 
ska kunna fullgöra avtal 
med dig.  

Fotografier (se s. 6 gällande 
kamerabevakning) 

Bilder tagna i syfte att 
utvärdera en pågående eller 
avslutad behandling. Om vi 
har ditt samtycke till det kan 
vi också använda bilderna i 
vår marknadsföring. 

Fotografierna kan vara 
tagna av oss eller av 
dig. 

Vi behandlar endast 
fotografier som är 
personuppgifter om du 
samtycker till det. 
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Klagomål, reklamationer och tvister 

Ändamål Beskrivning Typ av uppgift Rättslig 
grund 

Lagringstid 

Hantera klagomål 
och reklamationer 

Om du t.ex. inte 
är nöjd med den 
behandling eller 
produkt du köpt 
av oss och 
kontaktar i syfte 
att hantera ditt 
ärende 

Kontakt- och 
identifikationsuppgifter, 
avtalsuppgifter, betalnings- 
och fakturauppgifter, 
ärendeuppgifter 

Fullgörande av 
avtal 

Så länge som 
uppgifterna är 
nödvändiga för att 
hantera reklamations- 
eller 
klagomålsärendet 

Tillvarata våra 
rättigheter 

Om du t.ex. inte 
fullföljer dina 
skyldigheter 
enligt ett avtal 

Kontakt- och 
identifikationsuppgifter, 
avtalsuppgifter, betalnings- 
och fakturauppgifter, 
ärendeuppgifter 

Berättigat 
intresse och 
rättslig 
förpliktelse 

Så länge som 
uppgifterna är 
nödvändiga för att 
fullgöra avtalet med 
dig, dock aldrig 
längre än 36 månader 
efter att avtalet 
upphört att gälla. 
 
I det fall ett ärende 
har blivit föremål för 
en tvist behandlar vi 
uppgifterna fram till 
det att tvisten 
slutgiltigt avgjorts. 
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Om du inte är kund 

Kontakt med dig via e-post 

Ändamål Beskrivning Typ av uppgift Rättslig 
grund 

Lagringstid 

Kommunikation 
med dig 

Marknadsföringsmeddelanden 
via e-post 

Kontakt- och 
identifikationsuppgifter 

Samtycke Så länge som du 
samtycker till 
kommunikationen 

Övrig 
kommunikation 
med dig 

För att besvara dina frågor via 
e-post, t.ex. om du kontaktar 
oss i syfte att höra mer om 
våra produkter eller 
behandlingar. 

Kontakt- och 
identifikationsuppgifter  

Berättigat 
intresse 

Kontakt- och 
identifikationsuppgifter 
sparas maximalt i 12 
månader 

 

Ingå avtal med dig 

Ändamål Beskrivning Typ av uppgift Rättslig grund Lagringstid 

Registrera och 
identifiera dig 

Vi behandlar vissa 
personuppgifter i 
samband med att du 
utför behandlingar 

Kontaktuppgifter och 
identifikationsuppgifter 

Fullgörande av 
avtal 

Så länge som 
uppgifterna är 
nödvändiga för att 
fullgöra avtalet 
med dig 
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Dina rättigheter och övrig information 

 

Rätt till registerutdrag 

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar samt hur vi använder uppgifterna. Du har 
rätt att få ett registerutdrag som är en sammanställning av alla dina personuppgifter som vi 
behandlar.  

 

Dataportabilitet 

Dataportabilitet betyder i detta sammanhang att du har rätt att i ett strukturerat, allmänt 
tillgängligt och maskinläsbart format få ut de uppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att 
överföra uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig. Notera att dataportabilitet endast gäller 
för uppgifter som vi har samlat in från dig, om behandlingen sker med stöd av ditt samtycke 
eller för att fullgöra ett avtal med dig och under förutsättning att uppgifterna inte är i 
pappersformat.  

 

Avregistrering från direktmarknadsföring 

Du kan när som helst avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna 
i e-postmeddelandet. Du kan också kontakta oss genom kontaktuppgifterna längst ned i detta 
dokument. 

 

Rättelse och radering av uppgifter 

Du har under vissa förutsättningar rätt att få de personuppgifter vi behandlar om dig ändrade 
eller raderade. För att uppdatera eller radera dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss genom 
kontaktuppgifterna nedan. 

 

Om rätten att inge klagomål 

Om du har frågor eller funderingar beträffande vår personuppgiftshantering kan du kontakta 
oss på via e-post eller genom brev till adressen nedan. Du har alltid möjlighet har rätt att inge 
klagomål till den svenska tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten). 

  

Samarbetspartners och leverantörer 
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Vi anlitar flera företag som tillhandahåller tjänster inom till exempel 
behandlingsbokningstjänster, betalningslösningar, fysiska leveranser och tjänster för 
utveckling av våra produkter och behandlingar. I det fall våra samarbetspartners eller 
leverantörer behandlar dina personuppgifter på uppdrag av oss säkerställer vi genom ett avtal 
att uppgifterna enbart får behandlas för ändamål som vi anser är nödvändiga och som uppfyller 
de krav som vid var tid gällande dataskyddslagstiftning uppställer. 

 

Personuppgifter som behandlas utanför EU/EES 

Dataskyddsförordningen har till syfte att säkerställa ett likvärdigt skydd i alla EU:s 
medlemsstater samt Island, Liechtenstein och Norge (EES-stater). I det fall dina 
personuppgifter överförs till leverantörer eller samarbetspartners för behandling utanför 
EU/EES säkerställer vi att behandlingen sker på lagenligt sätt. Överföring av personuppgifter 
till ett land som enligt EU-kommissionen har ett tillräckligt högt skydd kräver inget extra skydd. 

 

Kamerabevakning 

I syfte att förebygga, utreda och avslöja brott kamerabevakar vi vår lokal. Behandlingen gör vi 
med stöd av berättigat intresse som rättslig grund. Inspelningar från kamerautrustning sparas i 
upp till 30 dagar. För det fall material från kamerabevakningen är material i en pågående 
utredning eller tvist sparar vi materialet så länge som rättsprocessen pågår.  

 

Uppdateringar av integritetspolicy 

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade 
versionen. 
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Kontakta oss 

Har du frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via 
e-post eller genom brev till adressen nedan. 

Clean Skin Karlstad AB 

Att. Dataskyddsombud 

Herrgårdsgatan 10, 652 24 Karlstad 

E-post: info@cleanskinclinic.se 

 


