
Personvernerklæring for Trimmen Fysioterapi & Trening AS 

Denne personvernerklæringen gjør rede for Trimmen Fysioterapi & Trening AS sin håndtering av 

personopplysninger som samles inn for å yte tjenester til våre medlemmer og ellers andre vi jobber 

med.  

Behandlingsansvarlig er den som til enhver tid er leder hos Trimmen Fysioterapi & Trening AS - hvis 

ikke oppgaven er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan 

gjøres til post@trimmen.as   

Medlemskap  

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi bruker 

kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til 

medlemskapet. Når man melder seg inn i Trimmen Fysioterapi & Trening AS samtykker man til hvert 

enkelt område man tillater at Trimmen Fysioterapi & Trening AS bruker personopplysninger til, 

eksempelvis nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer.  Ved avsluttet medlemskap eller 

endring av kontaktpersoner slettes dine personopplysninger. Dette gjøres hvert år i slutten av 

desember.  

E-post  

Du kan selvsagt sende e-post til Trimmen Fysioterapi & Trening As, men husk at alle virksomheter er 

sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitiv personinformasjon på e-post. Hvis vi mottar 

en slik epost med sensitivt innhold vil vi behandle eposten i henhold til reglene og slette e-posten.  

Nyhetsbrev  

Når du registrerte deg som medlem samtykket du også til at vi kan sende deg nyhetsbrev. Både 

mobilnummer og e-postadressen lagres i en database, deles ikke med andre, slettes når det ikke 

lenger er i bruk eller ved forespørsel.  

Retten til innsyn og sletting  

Hvis et medlem ønsker å få innsyn i hvilke data som er lagret om seg selv kan dette gjøres ved å 

sende oss en-e-post: post@trimmen.as  Man vi da få tilsendt en kryptert zip-fil med disse 

opplysningene.  

Hvis et medlem ønsker å bli slettet, tar Trimmen Fysioterapi & Trening AS vare på data knyttet til 

medlemskapet for å kunne dokumentere grunnlag for eksempelvis offentlig støtte m.m. Trimmen 

Fysioterapi & Trening AS kommer uansett til å slette medlemsopplysningene fra det ordinære 

medlemssystemet, og lagre dette på et eget sted, i tilfelle kontroll. 

 

 

 


