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Integritetspolicy 

1. Kakor 
Health Competence (www.healthcompetence.se) 
använder kakor, eller cookies, för att lagra information på 
din dator. Några kakor är nödvändiga och sidan kommer 
inte fungera som förväntat utan dem. Dessa kakor aktiveras 
när du skickar ett formulär, gör ett köp eller interagerar med 
webbplatsen på något sätt. 

Vi använder även vissa icke-väsentliga cookies för att 
anonymt spåra besökare eller förbättra din upplevelse av 
webbplatsen. Om du inte godkänner kakor kommer dessa 
inte att aktiveras men några av våra funktioner på 
webbplatsen kan då bli otillgängliga. Den information vi 
samlar in från dig via kakor kan komma att användas på 
följande sätt. 

• För att förbättra vår hemsida (vi strävar ständigt 
efter att förbättra vår hemsida baserat på 
information och feedback vi får från dig). 

• Om du uppgett eventuell e-postadress kan denna 
användas för att skicka information, svara på 
förfrågningar och/eller andra önskemål. 

• Vi använder även cookies för att förstå och sparar 
dina inställningar för att underlätta för dina 
framtida besök på vår sida. 

• Vid avtal med tredje part, i syfte att hjälpa oss att 
bättre förstå våra besökare, har dessa 
tjänsteleverantörer inte tillåtelse att använda den 
insamlade informationen till annat än att hjälpa 
oss att genomföra och förbättra vår verksamhet. 

• Vi kommer inte att sälja, byta eller på annat sätt 
överföra den insamlade informationen till 
utomstående. Detta inkluderar dock inte betrodd 
tredje part som hjälper oss att driva vår hemsida, 
bedriva vår verksamhet och/eller service. All 
information hanteras konfidentiellt enligt GDPR. 

• Vi behåller oss rätten att vidarebefordra din 
information vid misstanke om lagbrott. 

2. Ändringar i vår sekretesspolicy 

Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy publiceras 
ändringarna på healthcompetence.se/villkor.  

3. Användarvillkor 

Medlemskap på Health Competence Sweden AB innebär 
att du kan nyttja olika tjänster som erbjuds på vår digitala 
plattform. För att tillhandahålla tjänsten samlar vi in och 
behandlar uppgifter om dig som är medlem. Exempel på 
uppgifter vi behandlar är e-postadress och 
användarinformation. Health Competence är ansvarig för 
de personuppgifter som behandlas i vår verksamhet. Våra 
kontaktuppgifter finner du i slutet av denna 
informationstext.  

4. OnlineM 

Denna sekretesspolicy gäller endast information som 
samlas in via vår hemsida (www.healthcompetence.se) och 
inte information som samlas in offline. 

5. GDPR 

Vi hanterar personuppgifter och all informationsdata enligt 
GDPR. Personuppgifter avser all information som rör en 
identifierbar fysisk person.  

En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras 
genom hänvisning till en identifierare, ett namn, ett 
identifikationsnummer, platsdata, onlineidentifierare eller 
till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, 
fysiologiska, den fysiska personens identitet. Denna 
hänvisas nedan som ”användare”. 

5.1. Ditt samtycke 

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår 
policy. Genom att skapa ett konto godkänner du att vi 
hanterar dina uppgifter enligt GDPR och de villkor som 
benämns i detta dokument. 

5.2. Såhär samlar vi in uppgifter 

När du nyttjar våra tjänster samlar vi in de uppgifter som du 
själv lämnar till oss. Vid registrering av personligt konto på 
www.healthcompetence.se tar vi emot uppgift om (1) din e-
postadress, (2) eventuella användardata (t.ex. tid för 
inloggning) samt (3) organisationstillhörighet. Övriga 
personuppgifter är ej obligatoriska för att registrera ditt 
konto. Exempel på information som vi samlar in från dig 
utöver de obligatoriska uppgifterna är namn, aktivitetsnivå 
och intresseområden. När du registrerar dig via din 
organisation tar vi automatisk emot information om din 
organisationstillhörighet. 

5.3. Syfte med behandling av personuppgifter 

Vi behandlar personuppgifter i syfte att administrera och 
leverera våra tjänster. Dessa uppgifter behandlas i ett 
kundregister för att underlätta för 
kommunikation och förhållandet mellan oss och 
användaren. Behandlingen är nödvändig för hantering 
av avtal eller i vissa fall med stöd av intresseavvägning, om 
avtalet om att tillhandahålla tjänsten ingåtts med en 
juridisk person. 

Vi behandlar även personuppgifter i syfte att uppdatera 
användaren om nya produkter som ingår i ett medlemskap 
via nyhetsbrev samt personliga erbjudanden och tjänster 
som är relevanta för användaren. Vi gör detta genom 
att analysera möjliga intresseområden tillsammans med 
information som har uppgetts vid registrering. Vi använder 
statistisk information för att skicka erbjudanden som 
matchar möjliga intresseområden som angetts. Vilka 
uppgifter som berörs nämns nedan. 

1. Namn 
2. E-postadress (obligatoriskt*) 
3. Organisationstillhörighet (obligatoriskt*) 
4. Användardata 
5. Övrig information som t.ex. kön, aktivitetsnivå 

och hälsoområden. 

       * OBS: E-postadress och organisationstillhörighet är obligatoriska 
uppgifter att ange när man registrerar sig för nytt konto på 
healthcompetence.se. 

http://www.healthcompetence.se/
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5.4. Avregistrering för 
direktmarknadsföringsändamål 

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från 
nyhetsbrev eller utskick för 
direktmarknadsföringsändamål. Detta gör du genom att 
klicka på länken i ett av utskicken eller kontakta Health 
Competence genom att fylla i formuläret på 
https://healthcompetence.se/kontakta-oss eller via e-post. 

5.5. Utveckling av verksamheten 

Vi behandlar uppgifter om användarhistorik i syfte att ta 
fram rapporter och statistik för uppföljning och utveckling 
av vår verksamhet. I detta syfte behandlar vi e-postadress, 
organisationstillhörighet, information om vad du tidigare 
tittat på hos oss och information om hur du använder vår 
portal. Vi bedömer att vårt intresse av att kunna utveckla 
verksamheten och produkter överväger den registrerades 
intresse av att uppgifterna inte behandlas för detta 
ändamål. 

5.6. Överföring till tjänsteleverantörer  

Vi kan komma att dela personuppgifter med bolag som 
tillhandahåller tjänster för Health Competence, t.ex. IT-
leverantörer. Dessa bolag får endast behandla 
personuppgifter för Health Competences räkning, enligt 
lag och för berättigade ändamål. Mer information om 
eventuella tjänsteleverantörer kan lämnas på begäran. 

5.7. Överföring till följd av lagkrav 

Vi kan komma att lämna nödvändiga uppgifter och 
information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att 
göra det. Den lagliga grunden för sådan överföring är att 
behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga 
förpliktelser. 

5.8. Lagringstid för personuppgifter 

De personuppgifter vi samlar in om dig lagras så länge du 
är medlem eller enligt vad som krävs enligt lag (se 
ovan). Uppgifterna kommer att raderas när du avslutar ditt 
konto eller kontaktar oss för det specifika ändamålet. Om 
du inte varit inloggad i tjänsten på över två år upphör ditt 
medlemskap automatiskt och dina uppgifter raderas. 

5.9. Dina rättigheter 

Enligt dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i 
förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. 
Vänligen kontakta oss om du vill utöva eller har frågor 
gällande någon av rättigheterna som beskrivs nedan. 

5.9.1. Tillgång (registerutdrag) 

Du har rätt att veta om vi behandlar personuppgifter som 
rör dig samt rätt att begära tillgång till dessa 
personuppgifter.  

5.9.2. Rättelse 

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har 
du rätt att begära rättelse av uppgifterna. 

5.9.3. Återkallande av samtycke 

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Vid ett 
återkallat samtycke måste vi upphöra med framtida 
behandling av de av dina personuppgifter som vi behandlar 
baserat på samtycke. 

5.9.4. Radering 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. 
om uppgifterna inte längre är nödvändiga. Du kan själv 
göra detta i inloggat läge eller genom att kontakta oss.   

5.9.5. Dataportabilitet 

Du har rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett 
strukturerat maskinläsbart format samt kunna få uppgifter 
överförda till en annan personuppgiftsansvarig, om det är 
tekniskt möjligt. Detta gäller bara för uppgifter som du själv 
har lämnat till oss. 

5.9.6. Invändning mot behandling för nyhetsbrev 
eller erbjudanden 

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av 
dina personuppgifter för detta ändamål. Kontakta oss vid 
tillfälle. 

5.9.7. Avregistrering 

Du kan när som helst avregistrera från nyhetsbrev eller 
andra utskick genom att kontakta oss eller direkt 
via utskicket. 
  

5.9.8. Ändringar i Health Competences rutiner för 
personuppgiftshantering  

Vi kan komma att ändra våra rutiner för 
personuppgiftshantering utifrån förändringar i vår 
verksamhet. I samband med att vi ändrar rutinerna 
kommer vi informera dig om detta som senast 30 dagar 
innan de nya rutinerna börjar gälla.  

  

  

https://healthcompetence.se/kontakta-oss
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Licensvillkor hälsoprogram 

6. Definitioner 

6.1.    ”Användare” avser Licenstagarens medlemmar 
och/eller anställda och/eller andra fysiska eller juridiska 
personer som enligt dessa villkor har rätt att ta del av 
tjänsten. 

6.2.    ”Tjänsten” avser föreläsningar, övningar och övrigt 
innehåll/material som erbjuds via webbsidan. 

6.3.    ”Webbsidan” avser www.healthcompetence.se. 

7. Bakgrund 

7.1.    Sport Competence Sweden AB (även refererat till 
”Health Competence”) erbjuder företag, koncerner och 
offentliga organisationer (”Licenstagaren”) en 
internetbaserad tjänst genom vilken Licenstagaren och 
användare får tillgång till föreläsningar övningar och annat 
innehåll på webbsidan. 

8. Licensens omfattning 

8.1.    Licenstagaren får på de villkor som framgår av dessa 
villkor en icke-exklusiv licens att nyttja tjänsten för antalet 
användare som är angivet i köpeavtalet 

8.2.    Om Licenstagaren är en förening*: för maximalt 1 500 
användare. 
*Om föreningen har mer än en sektion eller 
verksamhetsgren gäller  
licensen/abonnemanget endast för den sektion som anges 
i faktura och/eller under särskilda villkor. 

9. Särskilda villkor och 
överenskommelser 

9.1.    Licenstagarens rättigheter enligt dessa villkor gäller 
från och med dagen för betalning av licensavgiften och 
under en period om 12 månader därefter.  

9.2.    Om inte uppsägning har skett senast 3 månader före 
licensperiodens utgång förlängs licensen med 12 månader 
åt gången på oförändrade villkor. Uppsägning ska för att 
vara giltig ske skriftligen. 

10. Förtida upphörande av 
Licenstagarens rättigheter 

10.1.    Health Competence har rätt att säga upp 
Licenstagarens rättigheter enligt dessa villkor till 
omedelbart upphörande om Licenstagaren bryter 
väsentligt mot villkoren. såsom men inte uteslutande 
lämnar ut inloggningsuppgifter till obehöriga användare - 
och inte vidtar rättelse inom trettio dagar efter skriftligt 
påpekande därom. 

11. Immateriella rättigheter 

11.1.    Material som Licenstagaren får tillgång till genom 
Tjänsten och/eller webbsidan skyddas enligt lag (1960:729) 

om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
Licenstagaren får inte förfoga över materialet på Tjänsten 
och/eller webbsidan i strid med tillämplig lag. 

11.2.    Health Competence innehar samtliga immateriella 
rättigheter till Tjänsten, webbsidan och Health 
Competences varumärke. Licenstagaren förbinder sig 
härigenom att inte kopiera, plagiera eller på annat sätt 
tillgängliggöra webbsidan och/eller Tjänsten för obehöriga 
användare. 

11.3.    Utöver vad som framgår av dessa villkor medför 
villkoren inte att några immateriella rättigheter övergår till 
Licenstagaren. 

12. Överlåtelse av rättigheter och 
skyldigheter 

12.1.    Licenstagaren äger inte rätt att överlåta sina 
rättigheter och skyldigheter enligt villkoren utan att först 
inhämta Health Competences skriftliga godkännande.  

13. Tvist 

13.1.    Tvist i anledning av dessa villkor ska i första hand lösas 
genom förhandling mellan parterna. Tvist som inte kan 
lösas genom förhandling ska slutligt avgöras av allmän 
domstol. 
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Kontakta oss 

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy är 
du välkommen att kontakta oss. 

Våra kontaktuppgifter 
Health Competence Sweden AB  

Organisationsnummer: 556993–4986 

Adress: Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping  

E-postadress: info@sportcompetence.se 

På https://healthcompetence.se/kontakta-oss finns det 
möjlighet att kontakta oss direkt via formulär. Ange 
“personuppgifter” i ämnesfältet om dina frågor rör detta. 
Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att lämna klagomål hos 
Datainspektionen. 

https://healthcompetence.se/kontakta-oss
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