STIFTELSEN YOUNG SOLIDARITY FOUNDATION:S (1825)
INTEGRITETSPOLICY
Som ett led i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för
oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och
varför. Vi har därför tagit fram denna integritetspolicy som beskriver vår behandling av dina
uppgifter.
Personuppgiftsansvarig: Stiftelsen Young Solidarity Foundation (1825), org. nr. 8024812946 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna
policy.

1.

Personuppgifter som behandlas inom ramen för vår terapiverksamhet
Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss, vilket typiskt sett
inbegriper ditt namn, personnummer, telefonnummer, din adress, mailadress och
uppgift om din sysselsättning. Vi kan även komma att behandla följande s.k.
särskilda kategorier av personuppgifter (även benämnt ”känsliga
personuppgifter”):
Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös
eller filosofisk övertygelse, genetiska uppgifter, uppgifter om hälsa och uppgifter
om sexualliv eller sexuella läggning.
Personuppgifterna sparas i din journal.
Tillhandahållande av personuppgifter är inte ett lagstadgat krav men är
nödvändigt för att vi ska kunna behandla dig. Om du inte lämnar dina
personuppgifter till oss kan det påverka våra möjligheter att göra det.
Varför vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig
grund
Ändamål

Rättsliga grunder

För att kunna fullgöra vårt
vårdgivaruppdrag.

Behandlingen är nödvändig för att
fullgöra rättsliga förpliktelser som
åvilar oss i egenskap av vårdgivare.
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Behandlingen är nödvändig av skäl
som hör samman med
tillhandahållande av hälso- och
sjukvård.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser
som åvilar oss (innefattande för att
kunna följa patientdatalagens krav på
journalföring, annan lagstiftning som
omfattar oss som vårdgivare och
bokföringslagens regler om att bevara
räkenskapsinformation).

Behandlingen är nödvändig för att
fullgöra rättsliga förpliktelser som
åvilar oss.

För att administrera uttag av
patientavgift.

Vårt berättigade intresse av att kunna
ta ut fastställda patientavgifter.

Behandlingen är nödvändig av skäl
som hör samman med
tillhandahållande av hälso- och
sjukvård.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Då hälso- och sjukvårdsverksamhet omfattas av lagstadgade krav på tystnadsplikt
delar vi inte dina personuppgifter med någon annan utan ditt samtycke såvida det
inte krävs enligt lag (Inspektionen för vård och omsorg har t.ex. rätt att ta del av
patientjournaler i samband med tillsynsärenden) med undantag för leverantörer av
IT- och ekonomiredovisningstjänster. Dessa företag har åtagit sig att inte att
behandla dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla sina
tjänster till oss (t.ex. patientjournalsystem) och har ingått sekretessavtal med oss.
Leverantörerna har endast tillgång till sådana personuppgifter som är nödvändiga
för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster.
Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Patientjournaler och personuppgifterna däri sparas i 10 år sedan den senaste
anteckningen gjorts.
Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt
bokföringslagen behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen. Vi behandlar även
vissa uppgifter om ditt köp i enlighet med tillämplig köp- eller
konsumentköpslagstiftning.

2.

Personuppgifter som behandlas avseende vårdnadshavare till patienter
Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Om du är vårdnadshavare för ett minderårigt barn som är patient hos oss
behandlar vi följande personuppgifter avseende dig: namn, adress, telefonnummer
och mailadress.
Varför vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig
grund
Ändamål

Rättsliga grunder
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För att kunna hålla dig informerad om
behandlingen av

För att fullgöra våra skyldigheter
enligt hälso- och
sjukvårdslagstiftningen.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter delas med våra IT-leverantörer som behandlar
personuppgifterna för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Dessa leverantörer
har ingått sekretessavtal och får endast behandla personuppgifterna för att
tillhandahålla sina tjänster till oss.
Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Dina personuppgifter raderas 10 år efter att den senaste anteckningen gjorts i ditt
barns journal.

3.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast
dina personuppgifter inom EU/EES. Det gäller särskilt personuppgifter i vårt
patientjournalsystem. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES
föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga
säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer
att dina rättigheter skyddas.

4.

Dina rättigheter
Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av
dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta
oss (se kontaktuppgifter nedan).
Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling
Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med
verkan från och med återkallelsen.
Du har rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en
intresseavvägning. Som huvudregel kommer vi då inte fortsätta att behandla de
personuppgifter som omfattas av invändningen men en bedömning kommer göras
från fall till fall av om vi fortsatt behöver behandla personuppgifterna och har
lagligt stöd för det.
Rätt till tillgång
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om
dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de
personuppgifter som behandlas av oss.
Rätt till rättelse
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Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss
komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.
Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning
Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om
behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna
samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en
intresseavvägning.
Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du
invänder mot uppgifternas riktighet.
Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med
dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i
ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en
annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en
annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.
Rätt att inge klagomål
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter
har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
(www.imy.se).

5.

Våra kontaktuppgifter
Stiftelsen Young Solidarity Foundation (1825 – Terapicenter för unga vuxna)
Org. nr: 802481-2946
Postadress: Fleminggatan 113, 112 45 Stockholm
Telefon: 08-121 539 82
E-post: dataskydd@1825.nu
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