Mobilus Digital Rehab AB
INTEGRITETSPOLICY

– SÅ HÄR BEHANDLAR MOBILUS DIGITAL REHAB DINA PERSONUPPGIFTER
Mobilus Digital Rehab AB (”Mobilus”) värnar om att du ska känna dig trygg med att dina
personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter
sker enligt vid var tid gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Mobilus skyddar dina
personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få
reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Mer information om dina
rättigheter finns i denna policy. Ytterligare information kring dina rättigheter och om
personuppgiftsbehandling finns att tillgå på EUs webbsida för dataskydd
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att
kontakta oss.
_________________________________
Denna integritetspolicy beskriver hur Mobilus behandlar dina personuppgifter och gäller när
du besöker eller använder någon av våra webbplatser (”Webbtjästen”)
t.ex. www.gomobilus.com, www.mobilus.se, app.gomobilus.com eller när du använder våra
övriga tjänster eller produkter eller när du på annat sätt är i kontakt med oss.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Mobilus Digital Rehab AB, org.nr. 556502-2406, är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.
Hur får Mobilus tillgång till dina personuppgifter?
Mobilus samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du använder Webbtjänsten
och/eller produkter eller tjänster som erbjuds via Webbtjänsten.
Mobilus erbjuder möjlighet att, via vår Webbtjänst, använda s.k. fritextfält (t.ex. i form av
meddelandefält, diskussionsrum och andra onlineforum) där du kan välja att lämna
information och personuppgifter. Genom att välja att använda dessa fritextfält förstår du och
samtycker till att andra användare får tillgång till dina personuppgifter.
Mobilus kan också komma att samla in dina personuppgifter från andra källor. Uppgifterna
kan komma från exempelvis Skatteverket eller andra offentliga adressregister.
Vilka personuppgifter behandlas?
Mobilus behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan
vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, foto, IP-adress,
uppgifter om träningsprogram och statistik, information om hälsa, nationalitet, språk,
yrkestitel och andra personuppgifter som du lämnar till oss när du använder
Webbtjänsten och/eller produkter eller tjänster som erbjuds via Webbtjänsten och/eller
Webbsidorna.
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Varför behandlar Mobilus uppgifter om dig?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Mobilus för bland annat följande
ändamål:
fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
identifiera dig som användare och säkerställa en säker inloggning till
Webbtjänsten och till övriga tjänster och produkter,
förbättra din användning och upplevelse av Webbtjänsten och av våra övriga 			
tjänster och produkter,
tillhandahålla god service samt välfungerande och effektiva tjänster,
kontakta dig angående Webbtjänsten samt våra övriga tjänster och produkter,
skicka nyhetsbrev till dig,
undersöka och förhindra missbruk, olaglig eller olämplig användning av
Webbtjänsten och/eller våra övriga produkter och tjänster,
tillhandahålla erbjudanden, information och marknadsföring via Webbtjänsten,
använda som underlag vid fakturering och bokföring,
föra statistik och
tillhandahålla personlig support.
När har Mobilus rätt att behandla dina personuppgifter?
Mobilus har rätt att behandla dina personuppgifter för fullgörande av sitt åtagande gentemot
dig enligt avtal eller, för specifika ändamål, som du har lämnat samtycke till. Mobilus kan även
ha rätt att behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av Mobilus och Mobilus personuppgiftsbiträden.
Mobilus kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska
koncernbolag och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas
rådgivare i samband med en företagsfusion, omstrukturering eller försäljning av väsentligen
alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation. Vi lämnar inte ut dina
personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på
grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Överföring till tredje land
Mobilus överför endast personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en s.k.
adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i
samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.
Hur länge sparar Mobilus dina personuppgifter?
Mobilus sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att Mobilus ska
kunna uppfylla ändamålet eller ändamålen med behandlingen i varje enskilt fall.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka
personuppgifter Mobilus har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt
undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer och e-post.
Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
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Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem
rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring,
exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna
måste sparas, till exempel obetalda skulder.
För det fall att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du även själv justera
dina uppgifter genom att logga in på ditt konto och uppdatera din profil.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.
Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Mobilus Digital Rehab AB
Wieselgrensgatan 32
417 19 Göteborg
Sweden
Informationen kommer att sändas till din e-postadress.
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till tillsynsmyndighet för behandling
av personuppgifter.
Hur skyddas dina uppgifter?
Mobilus arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder
som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att
behandlingen sker enligt vid var tid gällande lagstiftning.
När känsliga personuppgifter, t.ex. kreditkortsnummer, överförs till andra webbplatser,
skyddas det genom användning av kryptering över Secure Socket Layer-protokoll
(SLL-protokoll).
Webbtjänsten och Mobilus övriga tjänster och produkter är inte avsedda för och får inte
användas av barn under 13 år. Mobilus samlar inte aktivt in personuppgifter från barn under
13 år och raderar personuppgifterna när vi får kännedom om att dessa finns i våra system.
Uppdatering av denna integritetspolicy
Mobilus gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den
görs tillgänglig på webbplatsen www.gomobilus.com.
Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
Mobilus Digital Rehab AB		
Wieselgrensgatan 32		
417 19 Göteborg
Sweden

info@gomobilus.com

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 25 maj 2018.

