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Behandling av personuppgifter på Sannegårdens Djurklinik
Vi behandlar de personuppgifter du själv lämnat till oss vid inskrivning av ditt djur på kliniken eller
vid bokning av tid. Exempel på personuppgifter vi inhämtar är namn, adress, telefonnummer,
personnummer, e-mailadress, försäkringsnummer.
Vi inhämtar och behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.
Vi har rättslig förpliktelse att föra journal på behandling av det djur du kommer med till oss och
i journalen ingår även dina personuppgifter. (Jordbruksverkets föreskrifter om skyldigheter för
djurhållare och personal inom djurens hälso-och sjukvård 7 kap 2§och 6§).
Lagring av dina personuppgifter sker i 7 år enligt bokföringslagen (Bokföringslagen 7 kap 2§ )och
lagring av journaluppgifter sker i 5 år enligt Jordbruksverkets föreskrifter (se ovan).
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till djurförsäkringsbolag på deras begäran för att de ska
kunna utföra skadereglering för din räkning.
Personuppgifter lämnas ut vid förskrivning av e- recept och sekretessavtal finns med de parter som
förmedlar dessa till apoteken.
Vi lämnar i övrigt inte ut personuppgifter till någon annan om du inte uttryckligen har samtyckt till det,
eller om det inte är nödvändigt för att fullfölja våra förpliktelser enligt lag och avtal.
Du kommer att tillfrågas om du vill mottaga behandlingspåminnelser för ditt djur från oss.
Sannegårdens Djurklinik använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats.
Cookies från tredje part kan också komma att användas, t ex Google Analytics, för analysändamål
och/eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller
vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort
eller anonymisera din IP-adress.
För personalens säkerhet och för förhindrande av brott finns en övervakningskamera i receptionen.
Om larmet går kommer inspelning att överföras till vaktbolag.
I övrigt används inte dina uppgifter till någon form av marknadsföring eller för andra syften än vad
som ovan beskrivits.
Sannegårdens Djurklinik AB är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina
personuppgifter behandlas.
Har du frågor om vilka personuppgifter vi har om dig har du rätt att få veta detta och du är
välkommen att ställa frågor till oss om det.
Anna Einarsson
Ägare och klinikchef Sannegårdens Djurklinik AB
Ansvarig myndighet för behandling av personuppgifter är Datainspektionen.
Information och kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se

