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M3softwareFit, kort namnet M3Fit, har designats för att skydda och värna om
medlemmars personliga integritet. Denna datapolicy beskriver hur anläggningen via
M3Fit samlar in och använder personuppgifter. M3Fit hanterar: medlemskap,
träningspass, nyhetsbrev, sms utskick, koppling mot autogiro, M3Software kreditkorts
tjänst, inkasso och medlemsvård via M3Fit Retention.
Anläggningen som använder M3Fit kommer att hänvisas till som gymmet nedan.
Genom att teckna ett medlemskap med gymmet eller använda någon av de tjänster som
M3Fit tillhandahåller genom gymmet, så accepterar medlemmen M3Fits behandling av
personuppgifter.
Person och kontaktinformation som namn, födelsedatum, personnummer, hemadress,
fakturaadress, email, telefonnummer etc.
Betalningsinformation som Fakturanummer, bankkontonummer etc.
Information om tjänster dvs detaljer angående tjänster du köpt
Historik information omfattar dina köp, betalningshistorik och i vissa fall kreditkorts
historik
Information om hur du använder M3Fits tjänster

Hur information kan ges
Detta kan ske direkt såsom när ett medlemskap tecknas eller eller indirekt när du utnyttjar de
tjänster som tillhandahålls via M3Fit Member eller gymmets boknings webb sida eller någon
annan av de tjänster som M3Fit tillhandahåller.

Alla data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra de tjänster som gymmet
genom M3Fit tillhandahåller. Personuppgifter behandlas för följande syften
Syfte

Varför

För att bekräfta identitet och verifiera person och
kontaktuppgifter

Utföra de ingångna kontrakt gentemot medlemmen

För administrera betalnings och kundförhållanden,
t.ex. genom att uppfylla eventuella skyldigheter
gentemot medlemmen som begärts

Utföra de ingångna kontrakt gentemot medlemmen

För kundanalys av tjänster, verksamhet, felsökning,
dataanalys och statistik ändamål

Utföra de ingångna kontrakt gentemot medlemmen,
och kunna förbättra den tjänster som erbjuds.

M3Fit överför aldrig personuppgifter till leverantörer eller underleverantör som 1. inte
uppfyller GDPR, 2. via kontrakt kan bevisa att GDPR efterlevs och 3. att medlemmen genom
ett kontrakt godkänner detta.
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Personuppgifter är enligt säkerhetsskäl klassade till olika behörigheter som gör att endast
behörig personer på gymmet kan se personuppgifter som deras behörighet uppfyller.

Medlemmen möjligheter och rättigheter
Rätt att få tillgång till sitt data
Som medlem har man rätt att be om kopia av de uppgifter som sparats i M3Fit och detta
kommer då levereras till angiven email adress inom 1-2v.
Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”)
När avslutat medlemskontrakt gentemot gymmet har uppfyllts så kan en medlem begära att
tas bort direkt. Alla personuppgifter och profildata kommer då ta raderas från M3Fit och
kommer inte kunna återskapas.
Efter avsluta medlemskap så kommer profilen att sparas i M3Fit i max 3 månader och sedan
totalt raderas om inte medlemmen begär detta tidigare.

Vid frågor om integritet och dataskydd skicka ett email till: support@m3software.se
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