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Hej !
Vi tycker som alla andra att den nya EU dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection
Regulation), är något positivt.
Medical Fitness använder sig enbart av den av er som kund angiven information för att kunna
genomföra er beställning och för att kunna leverera densamma till er. Enbart de uppgifter ni angett
sparas i enlighet med de krav myndigheterna har enligt bokföringslagen och för att på ett enkelt sett
hantera era återkommande beställningar.
Medical Fitness inhämtar inga ytterligare uppgifter om dig som privatperson och har följaktligen inte
tillgång till personnummer. För företag kan i de fall man inte angett organisationsnummer så kan det
inhämtas från allmänna register. Medical Fitness hanterar alla angivna uppgifter på lösenords
skyddade datorer och de programvaror vi arbetar i är även de lösenords skyddade. Uppgifterna
hanteras enbart av behörig personal .
Medical Fitness delar aldrig era uppgifter med någon annan part och vi säljer absolut inga uppgifter
till tredje part.
Medical Fitness skickar 2-3 nyhetsbrev per månad med information om vårt sortiment, nya produkter
samt specialerbjudanden. Dessa utskick sker via två företag som är specialiserade på utskick av
nyhetsbrev. Företagen som heter YMLP och MailChimp har aldrig och kommer aldrig att få andra
uppgifter än enbart mailadressen. Mailadressen kan därför inte kopplas till dig som person annat än
att ditt namn ingår mailadressen.
Du har som kund alltid möjligheten att på ett enkelt sätt avsluta din prenumeration genom att
avregistrera dig. I vårt fall krävs dock att det sker på två utskick, ett från respektive leverantör, YMLP
och MailChimp om du inte längre önskar det.
Efter att avregistrering skett så skall du inte få fler utskick från oss om du inte aktivt valt att registrera
dig igen.
Vi ser fram emot att även i fortsättningen kunna förse er med information, erbjudanden och att vi
även i fortsättningen lovar att hantera era uppgifter för de behov vi har och myndigheterna kräver
med största möjliga integritet.
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