
Legendary Gyms Integritetspolicy

Legendary Gym värnar om din personliga integritet och följer de nya reglerna i 
enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att använda Legendary Gyms
tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy, hantering och lagring av dina 
personuppgifter i vår databas -samt att Legendary Gym använder elektroniska 
kommunikationskanaler för att kunna komma i kontakt med -eller skicka information 
till dig. 

Legendary Gym AB är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter 
(personuppgiftsansvarig)

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom exempelvis något av våra 
gymmedlemskap -eller web, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.  

Vilken typ av information behandlar vi?

Information som du som kund själv ger oss
Direkt eller indirekt kan du som kund komma att ge oss information när du 
exempelvis tecknar något av våra gymmedlemskap, handlar i vår butik, deltar i 
någon utlottning eller tävling, besöker vår web eller kontaktar oss. Denna information 
kan röra sig om:

- Person och kontaktinformation såsom exempelvis namn, personnummer, 
telefonnummer, epostadress, faktura -och leveransadress. 

- Betalningsinformation med bankontonummer, faktureringsuppgifter etc. 

- Bokningar, köp och inpasseringar gällande dina tidigare köp, betalnings –
och kredithistorik, bokningar samt inpasseringar i våra lokaler.

- Enhetsinformation med t.ex. IP-adress, språk och webbläsarinställningar, 
tidszon, operativsystem samt digitala fotspår – sk. cookies.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt 
sett nödvändiga för att kunna ingå avtal med oss, -medan den övriga informationen vi
samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften såsom beskrivet nedan.



Hur hanterar vi informationen?

All data som samlas in är till för att vi på bästa sätt ska kunna tillhandahålla, utveckla 
och utföra Legendary Gyms tjänster med syfte och lagstöd enligt nedan nämnda:

Syfte med behandling Vilken laglig grund föreligger och 
varför är den nödvändig? 

För att kunna bekräfta din identitet och för 
att kunna verifiera dina person –och 
kontaktuppgifter

Utföra våra kontraktuella åtaganden 
gentemot dig som kund

För att kunna administrera din betalning 
samt upprätthålla förhållandet mellan oss 
som leverantör av tjänst och dig som kund. 
Ex. för att uppfylla våra eventuella 
skyldigheter gentemot dig, tillhandahålla dig
med information samt produkter och tjänster
som du begär från oss. 

Utföra våra kontraktuella åtaganden 
gentemot dig som kund

För kundanalys, användande av Legendary 
Gyms tjänster –och interna verksamhet, 
inkluderat felsökning, dataanalys, 
registrering av bokningar och inpasseringar 
samt för statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden 
gentemot dig som kund

För att säkerställa att våra produkter och 
tjänster presenteras på ett säkert och 
effektivt sätt för dig som kund, ex köp, 
återköp och ombokningar.

Utföra våra kontraktuella åtaganden 
gentemot dig som kund

För möjlighet till utveckling och förbättring 
av våra produkter och tjänster samt 
affärsutveckling i bolaget. 

Andra berättigade intressen

När vi vill komma i kontakt med dig
Legendary Gym kan komma att kommunicera relevant information gällande ditt 
medlemskap, erbjudanden i butik, tävlingar och dylikt. Om du inte vill motta sådan 
kommunikation är ni välkomna att maila info@legendarygym.se



Vilka kan vi komma att dela din information med
Legendary Gym kan komma att överföra till, eller dela din information, med utvalda 
tredje parter enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert –och med en korrekt 
skyddsnivå vid överföring till -eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Myndigheter
Legendary Gym kan komma att överlämna nödvändig information till mydigheter 
såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det 
enligt svensk lag.

Avyttring
Legendary Gym kan komma att dela din information till tredje parter:
Om Legendary Gym säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan vi komma att 
lämna dina uppgifter till en potentiell köpare eller säljare av sådan verksamhet eller 
sådana tillgångar.

Legendary Gym säljer aldrig dina uppgifter till tredje part utan ditt godkännande

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas endast så länge det krävs enligt svensk lag om 
lagringstider samt för att utföra våra kontraktuella åttaganden gentemot dig som 
kund. Hantering av data gällande andra syften än kontraktuella åttaganden, tex för 
att uppfylla krav enligt bokföringslagen sparas data endast så länge lagen kräver för 
respektive syfte.

Rättigheter gällande anonymisering, tillgång samt ändring
Du som kund har när som helst rätt att få tillgång till den information som sparas 
kring dig. En kopia kan du begära ut kostnadsfritt vid ett tillfälle -därefter debiteras du
med 200kr per utdrag. 

Du har rätt att korrigera felaktiga uppgifter eller att komplettera uppgifter om dig själv.

Du har rätt till anonymitet vilket innebär att få din data raderad för de fall din data inte 
längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för, detta beslut fattas av 
personuppgiftsansvarig på Legendary Gym. 

Webbformulär:
Alla formulär som fylls i på www.legendarygym.se raderas efter 3 månader.
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