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Anpassning till EU:s dataskyddsförordning, GDPR 

Som leverantör av tjänster inom sjukvård, hälsa och arbetsmiljö samt gedigen kunskap inom området 
IT och Säkerhet, har Actiminded lång erfarenhet av att arbeta med hög tillförlitlighet gällande hantering 
av personuppgifter. 

All behandling av personuppgifter och patientinformation sker inom Actiminded på ett säkert 
sätt. Personlig integritet står alltid i centrum för vår behandling av personuppgifter. Frågor om integritet 
och dataskydd är mycket viktiga för verksamheten och tas på största allvar. Actiminded följer gällande 
lagstiftning. 

Integritetspolicy 

Behandling av personuppgifter på Actiminded AB - health  

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina 

rättigheter och hur du kan göra dem gällande.  

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Kontaktperson står längre ner i texten och kontaktuppgifter finner du i sidfoten. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?  

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till 

den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder 

och e-postadresser.  

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det 

handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, 

strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.  

Personuppgiftsansvarig 

För de behandlingar som sker inom Actiminded AB:s verksamhet är Actiminded AB 

personuppgiftsansvarig alt personuppgiftsbiträde (se punkt Aktörer som är självständigt 

personuppgiftsansvariga). 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? 

Vi behandlar ditt namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter och hälsodata utifrån vårt uppdrag 

som legitimerad personal inom hälso-och sjukvård. I tjänster med annan uppdragsgivare inom vård 

och omsorg har ett personligt godkännande tecknats med dig för överföring av 

personuppgifter/hälsodata. 
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Personuppgiftsbiträden 

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer 

för Journalsystem såsom Kaddio AB. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar 

personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för 

personuppgifterna. I detta fall att de uppfyller kraven i patientdatalagen och rekommendationerna från 

socialstyrelsen. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med 

de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga  

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt 

personuppgiftsansvariga, till exempel andra vårdgivare som anlitar oss för uppdrag. När dina 

personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den 

organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Ett företag som behandlar 

personuppgifter för någon annans räkning och instruktion, är att anse som personuppgiftsbiträde, i 

dessa fall är alltså Actiminded personuppgiftsbiträde gentemot de registrerade. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. 

Gällande journalhantering sparas den enligt Patientdatalagen (PdL), f n i 10 år. 

Vad är dina rättigheter som registrerad?  

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag 

som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga 

uppgifter och i vissa fall radering. 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Duzgun Stenmark som är ansvarig för 

personuppgiftsfrågor utanför journalföringssystemet som styrs av Kaddio AB. 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn 

finns alltid här på webbplatsen. 


