
Integritetspolicy Extremfabriken Sverige AB  
Kallhäll samt Fridhemsplan

 Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som e-post (nyhetsutskick) och namn, adress o 
personnummer samt bankuppgifter för autogiro. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka 
information och erhålla betalning för ditt/era träningstillfällen hos oss (autogiro).

Vi har fått dina uppgifter från er kontakt med oss och/eller genom att ni ingått avtal med oss. Vi tillämpar vid 
var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är samtycke (avtal, autogiro). Vid e-postutskick om nyheter eller annan viktig 
information ges ditt samtycke på sidan för registrering av epost och det finns i varje utskick en möjlighet att 
avsluta informationen och dina uppgifter raderas då permanent. Dina uppgifter kommer således att sparas så 
länge du är kund hos oss, eller tills dess att du återkallar uppgifterna.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med bank (SEB) och för autogiro och fakturering även 
bokföringsbyrån (Bolageriet) Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt 
att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land 
utanför EU. Vi säljer/byter eller tillhandahåller aldrig era uppgifter till 3e part i kommersiellt syfte.

Vid mail till oss sorteras ditt mail beroende på ärende i ett lämpligt ärendehanteringssystem. Gäller det t ex 
uppdateringar kring ditt autogiro så genomförs ändringar och därefter raderas mailet. Gäller mailet en vanlig 
fråga, besvaras frågan och mailet raderas OM vi inte behöver dina uppgifter för ytterligare kontakt i ärendet. 
Tänk på att försöka undvika att skicka känslig information i epost. Vi har två utsedda administratörer för 
inkommande och utgående e-posthantering, övrig personal äga ej rätt att hantera, dokumentera eller besvara 
epost från er. Önskemål om att medverka i vårt nyhetsutskick genom ett mail till vår ”info-mail” hanteras 
som ett medgivande från er, och kan därför sparas som underlag för ert godkännande att spara er mailadress i 
vårt nyhetssystem.

Vi tillämpar BRUCE träningskort, och all hantering av persondata gnm BRUCE ansvara BRUCE för. I avtal 
med BRUCE framgår även deras behandling av personuppgifter och kan således fås genom kontakt med 
BRUCE. Vi sparar ingen information gällande BRUCE användare vi kan dock logga in på BRUCE och se 
deltagare. Vi äger dock ej rätten att vidare behandla dessa personuppgifter.

Köp i vår butik hanteras genom Zoezi (gymsystem) samt inlösenavtal med Bambora och slutligen SEB som 
bank. Vi sparar eller behandlar inte de kunduppgifter som inkommer via köp i vår onlinebutik.

Personuppgiftsansvarig är Michael Ahlström och Alexander Mars. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha 
ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du 
enklast genom att kontakta oss på info@extremfabriken.se Du når vårt dataskyddsombud på samma sätt. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

• Registerutdrag – Alla som har ingått ett avtal med Extremfabriken Sverige AB kan närsomhelst 
begära ut de uppgifter som finns lagrade. Du ska i första hand vända dig till info@extremfabriken.se

• Informationsunderhåll – För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig 
till info@extremfabriken.se

• Du kan närsomhelst välja att bli borttagen från våra system. Du skall som i första hand vända dig till 
info@extremfabriken.se för att bli borttagen.
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