Integritetspolicy Partillekliniken
Insamling av information
När du besöker vår webbplats www.partillekliniken.se samlar vi inte in någon personlig information
från dig. Via webbplatsen finns möjlighet att boka en behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i
samband med bokningen hanteras i ett externt system, BokaDirekt. För att du ska kunna genomföra
en bokning måste du godkänna systemets integritetspolicy som visas när du använder systemet. Om
du vill ha hjälp med att ta bort dina uppgifter från BokaDirekt så ber vi dig att kontakta oss via mail på
adressen info@partillekliniken.se så hjälper vi dig.

Användning av information och syfte
Den information du lämnar om dig själv när du genomför en tidbokning via BokaDirekt används av
oss för att kontakta dig för att svara på dina frågor och skicka information vi kommit överens om,
skicka fakturor och följa upp resultat av behandling.
Alla patientuppgifter hanteras i enlighet med Patientdatalagen.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag2008355_sfs-2008-355

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till
utomstående parter, BokaDirekt undantaget.

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av
avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast
medarbetare som ska uträtta en specifik uppgift (t.ex. tidsbokning eller kundservice) får tillgång till
personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt
identifierbar information lagras i en säker miljö.

Cookies
Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats. Vår användning av cookies kopplas
över huvud taget inte till personligt identifierbar information.

Radera personuppgifter
Du kan när som helst kontakta oss på info@partillekliniken.se för att få information om vilka
personuppgifter vi har sparat om dig samt för att meddela oss att du vill att vi raderar dina
personuppgifter.

Samtycke
Den som väljer att anlita Partilleklinikens terapeuter samtycker samtidigt till att vi lagrar
personuppgifter i syfte att användas enligt ovan. Om du har synpunkter på vår integritetspolicy tar vi
tacksamt emot dem via mail info@partillekliniken.se. Tack för att du läste!

