REPEAT lagrar all personligt inlämnad information under säkra förhållanden i 3 år efter
uppsägning av medlemskap, varefter all information raderas eller anonymiseras. Ingen
information delas med tredje part.
Webbplatsen är driven och ägs av Repeat Fitness AB – Org.nr 559099-7952 –
S:t Johannesgatan 1, 211 46 Malmö – www.repeatfitness.se - 0722460047

Dina rättigheter
Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen i samband med vår behandling av
dina uppgifter.
• Rätt att se uppgifter (insiktsrätt)
• Rätt att få felaktig information om dig själv rättad
• I särskilda fall, rätten att raderas, begränsas eller göra invändningar mot den information
som samlats i enlighet med lagen.
För ytterligare information eller klagomål om vår hantering av dina uppgifter, se
www.datainspektionen.se
Vid användning av www.repeatfitness.se samlar vi in följande personuppgifter

Cookies
När du besöker www.repeatfitness.se så används cookies för statistiska frågor rörande
besök och information om kön, ålder, geografi och intressen, för att säkerställa en optimal
användarupplevelse. Ingen personlig information samlas in i cookies. Genom att använda
www.repeatfitness.se kan du välja att acceptera att vi använder cookies för ovanstående
ändamål. Cookies förnyas varje gång du besöker www.repeatfitness.se och kan raderas från
din egen enhet om du inte önskar att de är aktiva längre

Privacy policy
REPEAT respekterar den gällande personuppgiftslagstiftningen. Alla personuppgifter lagras
under säkra förhållanden. När du köper medlemskap registreras den information du anger i
vårt medlemssystem. För inköp lagras ditt personnummer för identifiering av missbruk och
dopning. Vi lagrar din information i upp till 3 år efter ditt medlemskap har upphört. Därefter
raderas den personliga informationen och platsen är anonymiserad. REPEAT AB är
dataansvariga.
Videoövervakning
Eftersom REPEAT vid vissa timmar på dagen är obemannad används videoövervakning,
förutom i omklädningsrummen, dygnet runt, Videoövervakning används endast vid stöld,
missbruk eller överfall av medlemmar eller anställda, inspelningarna raderas 2 veckor efter
det att de spelats in.

