INTEGRITETSPOLICY
Achima Care AB, 556601-9823, äger och driver vårdcentraler, rehabenheter och
specialistläkarvård runt om i Sverige med huvudkontor i Karlskrona, adress Östra Prinsgatan
20, 371 31 Karlskrona.
Vi följer Dataskyddsförordningen (2016/679), fortsättningsvis benämnd
”Dataskyddsförordningen”, och ser kontinuerligt över vårt arbete med personuppgifter.
I vår Integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar olika typer av personuppgifter och i vilket
syfte.

Integritetspolicyns omfattning
Vänligen notera att integritetspolicyn avser behandling av personuppgifter för vilka Achima
Care är personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina
personuppgifter direkt eller indirekt med Achima Care vid besök på någon av våra fysiska
enheter eller våra webplatser alternativt använder dig av våra digitala tjänster.
Integritetspolicyn omfattar inte behandling av personuppgifter som Achima Care utför i
egenskap av personuppgiftsbiträde som ett resultat av nyttjande av våra tjänster genom
försäkringsgivare.
För mer information om hur våra tjänster kan användas för att behandla personuppgifter vid
nyttjande av våra tjänster hänvisar vi till respektive försäkringsgivares integritetspolicy.

Personuppgifter som behandlas.
Personuppgifter avser uppgifter som kan kopplas till dig. Vi kan komma att behandla följande
typer av personuppgifter:





Kontaktuppgifter, exempelvis namn, adress, e-mailadress och telefonnummer.
Hälsouppgifter som du lämnar till oss.
Vid ansökan eller intresseanmälan till tjänst lagras dina uppgifter, exempelvis CV,
bilagor och bilder.
Personuppgifter kopplad till ekonomisk information.
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Hälsouppgifter som behandlas.
När du använder dig av våra tjänster kan du komma att dela med dig av uppgifter
beträffande din tidigare och nuvarande fysiska och mentala hälsa.
Hälsouppgifter som är specifikt hänförbara till dig kan också tillföras av den personal du
kommer i kontakt med när du använder dig av våra tjänster. Att tillföra uppgifter är en del av
vår personals skyldighet gentemot dig som patient.
Som vårdgivare lyder Achima Cares verksamhet under patientdatalagen (2008:355) och är
därför skyldig att behandla och arkivera hälsouppgifter som uppkommer i samband med att
du använder våra tjänster.
Som vårdgivare delar vi med oss hälsouppgifter till medicinsk tredjepart, som
testlaboratorier, NPÖ, vårdenheter, försäkringbolag samt i sådana fall där utlämning följs av
lag (t.ex. patientdatalagen).
För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster använder vi oss även av externa
serviceleverantörer som behandlar personuppgifter och hälsouppgifter på uppdrag av oss.
För patienter som söker vård via försäkringsbolag.
Har du hänvisats till Achima Care av din försäkringsgivare kan Achima Care, för reglering av
specifikt försäkringsfall, lämna ut uppgifter om ditt hälsotillstånd, inklusive kopia av dina
journalhandlingar, till din försäkringsgivare. Denna utlämning gör Achima Care i egenskap av
personuppgiftsbiträde gentemot din försäkringsgivare och denna Integritetspolicy är därför
inte tillämplig på den behandlingen. För mer information kring denna behandling hänvisar vi
dig istället till din försäkringsgivares personuppgiftspolicy.

Syfte med behandling och laglig grund av hälsouppgifter.
Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen av respektive
personuppgiftskategorier är följande:
•
•

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna erbjuda och informera om Achima
Cares tjänster och fullfölja vårt åtagande till dig som patient.
Vi behandlar dina hälsouppgifter för att tillhandahålla Achima Cares tjänster och för
att fullfölja vårt åtagande till dig som patient.

Syfte med behandling och laglig grund vid ansökan eller
intresseanmälan till tjänst.
Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen är följande:


Vi behandlar dina kontaktuppgifter, CV, bilagor och bilder i syfte att kunna handlägga
din ansökan till lediga tjänster hos oss.
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Syfte med behandling och laglig grund för behandling av
ekonomisk information.
Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen är följande:


Vi behandlar dina kontaktuppgifter, personnummer och besöksorsak för att kunna
fakturera dig som patient.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet inklusive de rättsliga
skyldigheterna som åligger Achima Care.
Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas.
Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar Achima Cares rätt och skyldighet att
behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, t.ex. patientdatalagen och
bokföringslagen. Överflödiga uppgifter anonymiseras och sparas efter att ändamålet med
uppgifterna uppfyllts.
Den digitala kommunikationen i Achima Online raderas senast 18 månader efter att den
kontakt som avses har avslutats. Avidentifierad information kan sparas för statistiska
ändamål, även efter att övriga personuppgifter har raderats.

Sammanhållen journalföring
Achima Care medverkar i sammanhållen journalföring. Vi frågar dig som patient om lov om vi
har behov att läsa journalanteckningar från annan vårdenhet eller vårdgivare. Ditt eventuella
samtycke ska dokumenteras. Vi som vårdgivare behöver fortfarande en aktuell vårdrelation
med dig för att ta del av dina journaler från andra vårdenheter. Hur detta ska hanteras
regleras i Patientdatalagen.

Informationsdelning med tredjepart och överföring till tredje land
Vi kan komma att dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden av de skäl som
angetts ovan. En del av personuppgiftsbiträdena kan vara etablerade utanför EES. Vi
tillförsäkrar att de personuppgiftsbiträden vi sammarbetar med lever upp till
Dataskyddsförordningen (2016/679) samt korrekt säkerhetsstandard, exempelvis EU:s
standardklausuler om överföring av uppgifter.
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Dina rättigheter
Achima Care är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av
de personuppgifter som finns registrerade om dig, i vilket syfte de behandlas och om de
överförts till tredje part, samt i så fall vilken.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar
sig på ditt samtycke. På grund av att vi är en vårdgivare är vi enligt lag skyldiga att behålla
merparten av dina hälsouppgifter. På din förfrågan kommer alla hälsouppgifter som vi inte
har en rättslig skyldighet att behålla att raderas.
Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad och kontaktar då i första hand
Achima Care som är din vårdgivare. En ansökan om journalförstöring ska ställas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läs mer om rättning och journalförstöring på IVOs
hemsida www.ivo.se.

Samtycke – digitala tjänster
Genom att lämna mitt samtycke ger jag Achima Care rätt att behandla mina personuppgifter
på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.
Jag samtycker till att:
• Behörig vårdpersonal inom Achima Care får ta del av mina patientuppgifter.
• Behörig vårdpersonal inom Achima Care får ta del av mina ospärrade patientuppgifter
från andra vårdsystem och Achima Care, vilka är tillgängliga via sammanhållen journal.
• Behörig vårdpersonal inom Achima Care får ta del av min läkemedelsförteckning.
• Achima Care får kontakta mig med påminnelser och kallelser via SMS eller e-post.
Det är frivilligt för dig att lämna ditt samtycke, och du kan när som helst återkalla ditt
samtycke genom ett skriftligt meddelande till Achima Care. Om du inte samtycker kommer
du inte kunna använda tjänsten, och hänvisas i stället till en fysisk mottagning.

Kontakta oss
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja andra rättigheter som
tillkommer dig enligt Dataskyddsförordningen eller komma i kontakt med vårt
datasskyddsombud, vänligen kontakta oss på gdpr@achima.se.
Om du inte är nöjd med hur Achima Care behandlar dina personuppgifter eller med det svar
du fått från oss i dessa frågor kan du vända dig direkt till Integritetsmyndigheten med ditt
klagomål.
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