Information om hur PsykosR behandlar kontaktuppgifter
Till dig som prenumererar på PsykosRs nyhetsbrev
PsykosR behandlar dina kontaktuppgifter (e-postadress) för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev varje
månad. Detta gör vi med stöd av ett samtycke från dig som du lämnade när du registrerade dig för att
prenumerera och som fortsätter så länge du önskar.
Du kan när som helst avanmäla dig från din prenumeration enligt uppgifter i utskicket (mail till
info@psykosr.se ) och vi tar då bort dina uppgifter.
Till dig som är kontaktperson för PsykosR på anslutna vårdenheter
PsykosR behandlar uppgifter om enheter som registrerar i PsykosR och vem som är enhetens
kontaktperson (e-postadress, arbetsplats och i vissa fall befattning). Dessa uppgifter använder vi för att
kunna komma i kontakt med enheterna för att sprida information, uppdatera enheterna om förändringar
och motivera till fortsatt arbete med att förbättra verksamheten med hjälp av PsykosR.
Till dig som är chef inom verksamheter som erbjuder psykosvård
PsykosR behandlar uppgifter om chefer i verksamheter som erbjuder psykosvård i Sverige(e-postadress,
arbetsplats och i vissa fall befattning). Dessa uppgifter använder vi för att kunna komma i för att sprida
information, uppdatera chefer om förändringar och motivera till fortsatt arbete med att förbättra
verksamheten med hjälp av PsykosR.
Dina rättigheter
Vi lämnar aldrig ut kontaktlistor utan samtycke från dig till extern part.
Du har rätt att begära ett utdrag på de uppgifter vi har om dig, har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
eller raderade, rätt att begära begränsning, rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna, samt rätt
att begära att uppgifterna flyttas. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Är du
missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till
Datainspektionen.
Har du frågor, fundering och i övrigt vill komma i kontakt med oss kan du vända dig till info@psykosr.se

GDPR utifrån registerperspektiv
Utifrån registerperspektiv finns uppdaterad information i enlighet med GDPR till patienter om registrering
i PsykosR på hemsidan www.psykosr.se under Brukare och anhöriga, här
Som vårdgivare hittar du information, där du kan skriva in enhetens namn och kontaktuppgifter, om
registrering i PsykosR som du kan använda för att sprida i verksamheten. Du hittar detta informationsblad
på hemsidan www.psykosr.se här
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