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Vår integritetspolicy
Täby Centrum Doktorn AB (i detta dokument “vi” eller “oss”) värnar om din personliga
integritet, vi är måna om att hantera dina uppgifter med eftertanke och i enlighet med gällande
lagar och regelverk. Det är viktigt för oss med öppenhet kring vad vi hanterar, hur och varför.
Denna integritetspolicy beskriver därför hur vi hanterar personuppgifter i olika former och
olika situationer. Policyn vänder sig till såväl patienter som medarbetare, anhöriga och
samarbetspartners. Eftersom personuppgifter inom patientjournaler skiljer sig till stor del från
andra personuppgifter har vi i denna policy delat upp flera avsnitt i denna policy i olika delar
för att tydliggöra de skillnader som finns beroende på i vilken roll du har kontakt med oss.
Om du har kontakt med oss i flera roller kan flera delar av avsnitten gälla dig. Du är alltid
välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.
Vad är en personuppgift och behandling av dem?
En personuppgift är all sorts uppgift som kan knytas till en fysisk person, exempelvis namn,
personnummer men också bilder och elektroniska data såsom IP-adresser kan vara
personuppgifter.
Behandling av personuppgifter innefattar all form av hantering, exempelvis insamling,
lagring, ändring, utlämning, eller förstöring.
Du kan läsa mer om personuppgifter och personuppgiftsbehandling på Datainspektionens
hemsida.
Personuppgiftsansvar
Personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi behandlar är:
Täby Centrum Doktorn AB
Esplanaden 11, plan 4
183 34 Täby
I det fall vi tar del av uppgifter om dig som inhämtats av någon annan, exempelvis om vi med
ditt medgivande läser journaler från en annan vårdgivare, ansvarar vi för hanteringen av dina
personuppgifter.
I det fall vi för dina personuppgifter vidare, såsom vid registrering i Nationella
kvalitetsregister eller vid rapportering till Stockholms Läns Landsting, tas ansvaret för
personuppgifterna över av mottagaren.
Under året skickar vi ut en informationsbroschyr om vårdcentralen till nyinflyttade i Täby
kommun. Adressuppgifterna får vi från Bisnode Sverige i en fil packad i ZIP. Vi ansvarar för
hanteringen av dina personuppgifter när vi fått dem till oss.
Mer information: Bisnode – integritet och datasäkerhet.

