
 

Information om behandling av personuppgifter 

Bakgrund 
När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss 
information till de registrerade. Med anledning av tillhandahållandet av tjänster gentemot kunder 
kommer personuppgifter att behandlas av H&N i Stockholm. Av denna anledning lämnas följande 
information. 

H&N i Stockholms behandling av personuppgifter 
H&N i Stockholm kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som 
kommer att behandlas erhålls från kunden vid registrering i systemet ”itsperfect” som i detta fall är 
personuppgiftsbiträde till H&N i Stockholm. De aktuella uppgifterna som sparas är namn, e-mail samt 
telefonnummer. Dessa uppgifter används för att reservera tider i bokningssystemet, skicka sms-
påminnelser om aktuell bokad tid. H&N i Stockholm kan även använda uppgifter om e-post för att 
informera om seminarier och andra event som H&N i Stockholm anordnar samt för att skicka ut 
nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för H&N i 
Stockholm berättigade intresse av att kunna nå ut till kunder som kan vara intresserade av event, 
marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dem. 

Mottagare av informationen 
H&N i Stockholm är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av 
kundregistreringen inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt. 

Säkerhet vid behandling av personuppgifter 
H&N i Stockholm ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas 
genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är 
lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. H&N i Stockholms system och 
organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som 
behandlas med anledning av uppdraget. 

Lagring av personuppgifter 
Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de 
ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. 

Rättigheter såsom registrerad 
Registrerade har rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den 
registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. 
registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den 
registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära 
begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan 
behandling. 



 

 

 

Kontaktperson vid frågor: 
Anna-Karin Miiro 

 

anki@hairochnu.se 

0703 54 96 54 
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