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Sy e:
För a värna din integritet har vi en policy för behandling av personuppgi er som beskriver hur vi
hanterar de uppgi er du lämnar ll oss. Sy en med insamlingen av personuppgi er är a iden ﬁera
djur och ägare och a iden ﬁera kund.

Bakgrund:
Ändamålet för insamlingen av personuppgi er är a upprä a en journal över di djur där vi
antecknar alla undersökningar och behandlingar som vi u ör.
Grunden är e är e lagstadgat krav enligt jordbruksverkets föreskri er a föra journal och spara
denna i minst 5 år. Dessutom måste vi spara dokumenta on enligt bokföringslagen i 7 år.
Vi använder också dina personuppgi er för a skicka ut påminnelser om vaccina oner, återbesök
och annan informa on om di djurs behandlingar. Vi kan också använda dina personuppgi er för
marknadsföring t.ex. i form av nyhetsbrev.
Personnumret används för säker iden ﬁering och t.ex. när recept skickas elektroniskt.
Du har rä a motsä a dig a vi använder dina personuppgi er för påminnelser och
marknadsföring.

Vilka personuppgi er samlar vi in:
Här följer exempel på personuppgi erna vi behandlar:
·
·
·
·
·
·
·

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer
Di djurs ID-nummer och försäkringsnummer.
Uppgi er som du registrerade självmant och frivilligt uppger.

När lämnar vi ut dina personuppgi er?
Mo agare av dina personuppgi er kan vara di försäkringsbolag i samband med direktreglering,
externa laboratorier, företag som llhandahåller tjänster för förskrivning av elektroniska recept och
andra djurkliniker eller djursjukhus om di djur blir remi erat ll oss eller från oss ll annan
veterinär.

Hur länge lagrar vi dina personuppgi er:
Uppgi erna raderas 5 år e er di sista besök hos oss. Fakturauppgi er sparas i 7 år.

Dina rä gheter:
Du har rä at ta del av de uppgi er vi lagrar om dig, begära rä else om något är fel och begära a
uppgi er raderas. Vi kan dock inte radera uppgi er innan den lagstadgade den har gå ut.
Om du har ge di samtycke ll påminnelser och marknadsföring kan du när som helst återkalla
de a samtycke.

Ansvar:
Personuppgi sansvarig är Ka ens Veterinär i Kävlinge AB, telefon 046-71 06 50.

Tillsynsmyndighet är datainspek onen dit du kan vända dig med klagomål

