
Informationstext avseende personuppgiftsbehandling 

Gumshallen AB 

Integritetspolicy 
                                MOTIONS- & RACKETHALLEN I NYKÖPING 

      Gumsbackevägen 2, 611 38 Nyköping 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Gumshallen AB, organisationsnummer 556311-7141, Gumsbackevägen 2, 61138 

Nyköping (nedan kallat ”Gumshallen AB” eller ”vi”) och i Gumshallen AB ingående bolag 

behandlar personuppgifter om de personer som nyttjar våra tjänster och besöker samt 

använder våra digitala plattformar.  

Gumshallen AB värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all 

behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Gumshallen AB sker i 

enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina 

personuppgifter och gäller för samtliga Gumshallen AB:s hemsidor, mobilappar och plattformar i 

sociala medier (nedan ”Digitala Kanaler”). Genom att boka en aktivitet/lokal/tjänst eller 

besöka/använda någon av våra Digitala Kanaler samtycker du till att vi behandlar dina 

personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.  

Vad är en personuppgift?  

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan 

kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och 

kontaktuppgifter utgör personuppgifter. 

 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används de?  

När du besöker/använder/bokar eller kommunicerar med oss lokalt eller via Digitala Kanaler kan vi 

komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och 

geografisk position. Om du anmäler dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller liknande kan ytterligare 

personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.  

 

Varför samlar vi in dina personuppgifter? 

För att leverera bästa möjliga tjänst/service behöver vi dina personuppgifter. Vi samlar in dem för att 
kunna: 

 Kommunicera med Registrerad (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) 
 Undvika dubbletter vid registrering (personnummer) 
 Hantera autogiro (personnummer) 
 Avgöra ålder för exempelvis aktiviteter och priser (personnummer, födelsedatum) 
 Erbjuda en säker träningsmiljö (inpasseringskontroll och besökslistor vid incidenter) 
 Presentera träningsstatistik (besök och träningspass) 
 Hantera frågor, reklamationer och återköp (bokningar och köp) 

 

Du kan enkelt redigera denna information på ”Mina sidor” via BRPOnline. 
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 Säkerhet till skydd för personuppgifter  

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska 

och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, 

ändring, spridning eller förstörelse.  

 

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter  

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att hjälpa till 

med marknadsföring, analysera data och att tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter 

kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU och utom EU, får tillgång till dina 

personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning åläggs alltid att säkerställa en 

hög skyddsnivå för personuppgifterna. Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt 

lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits här.  

 

Externa länkar  

Våra Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som vi inte 

kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för 

personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.  

Vilka rättigheter har du? 

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Gumshallen AB:s behandling av dina personuppgifter. 

Gumshallen AB ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som 

är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Gumshallen AB ta ut en 

rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag via ”Min Sida” i 

BRPOnline. 

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.  

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande 

och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

 Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 

 Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 

 Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas 

 Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning 

eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina 

intressen 

 Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

 Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

 Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i 

ett socialt nätverk 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och 

invända mot direktmarknadsföring. 
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Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering 

av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta 

styrelsen för att utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Gumshallen AB:s behandling av personuppgifter till 

Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

Mer information om hur Gumshallen AB arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i 

Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter. 

 

Om du vill veta mer 
Har du frågor om Gumshallen AB personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar 

du styrelsen via mail på info@gumshallen.se eller brev till Gumshallen AB, Gumsbackevägen 2, 61138 

Nyköping. 

http://www.datainspektionen.se/
mailto:info@gumshallen.se

