
 

Båstad 2018-11-28 

 

Kära iQniter användare! 

Till följd av Allmänna dataskyddsförordningen - (EU 2016/679) och juridiska råd från advokat har 
iQniters GDPR-policy setts över. 
 

När det gäller licensavtalet vill man betona att Gymmet köper eller prenumererar för en programlicens 
med tillstånd att använda iQniter-plattformen från iQniter-distributören. Som en del av detta kommer 
gymmet att få tillgång till medlemmars personuppgifter via iQniter-plattformen. Syftet med sådan 
åtkomst är att ge gymmet möjlighet att guida medlemmars träning, se statistik och även specifik 
information om träningspass för att förbättra och analysera. Gymmet agerar INTE på uppdrag av 
iQniter eftersom de använder uppgifterna för egna ändamål. Därför är Gymmet ansvarig för all sådan 
medlems och slutanvändardata. När det gäller eventuella instruktörer som inte är anställda i Gymmet, 
så tillhör de i alla fall Gymmet och all tillgång som de beviljas för slutanvändardata i iQniter-
plattformen, har beviljats av Gymmet. 
Följaktligen är det Gymmets ansvar att sådana instruktörer enbart agerar på instruktion från Gymmet. 
 

Licensavtalet iQniter uppdateras med följande tillägg:  
 

Personlig information: 
Licenstagaren är i allmänhet skyldig att följa Allmänna databeskyddsförordningen (EU 2016/679) vid 
behandling av slutanvändarnas uppgifter (den person som använder personuppgifterna i iQniter 
systemet).  
Vidare är Licenstagaren föremål för en sekretessplikt som innebär att Licenstagaren och dess anställda 
inte får avslöja slutanvändarnas personuppgifter för någon annan än Licenstagarens dataprocessorer. 
Dessutom får Licenstagaren endast använd slutanvändarnas personuppgifter för att ge Licenstagarens 
träningstjänster till den specifika slutanvändaren. Licenstagaren får följaktligen inte använda 
slutanvändarens personuppgifter för att marknadsföra egna tjänster, sälja eller på annat sätt avslöja 
personuppgifterna till tredje part.  
Ifall licensavtalet med iQniter avslutas, är Licenstagaren skyldig att omedelbart radera all personlig 
information som Licenstagaren mottagit av slutanvändaren. 
 
VIKTIGT  
På grund av GDPR krävs nu ett login för åtkomst till iQniter AdmiQ-program. Ditt gym måste, om Ni 
inte redan har gjort det, skapa minst en administratör i AdmiQ senast den 30 november 2018.  
Efter det datumet kan AdmiQ inte nås utan inloggningsuppgifter. 
Skapa en AdmiQ-administratör så snart som möjligt och senast den 30 november 2018 genom att 
använda följande procedur: 
 

1. Skapa ett konto med hjälp av din personliga e-postadress på my.iqniter.com 
2. Gå till AdmiQ - Inställningar - Administratörer och skapa en administratör med samma e-

postadress som i punkt 1. 
 

Vi uppskattar vårt samarbete och vi ser fram emot att fortsätta tillhandahålla tjänsten iQniter till Er. 
För att göra det behöver vi Ert accepterande genom att Ni sända ett ert godkännande till 
info@iqniter.com senast den 15 december 2018. 
 

Tack! 
iQniter Aps genom Thommy Henningsson  
VO2 SPORTSKOMPANIET AB 
thommy@vo2.se 


