Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi AS
Personvernerklæring
Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi AS, heretter kalt IMDT, tar ditt personvern på alvor og vi
vil her komme med en redegjørelse for hvordan dine personopplysninger, heretter kalt data, blir
behandlet hos oss.

IMDT er en leverandør av videreutdannelse for fysioterapeuter og annet helsepersonell. Vi har
forretningsadresse på Porselensvegen 8, 3920 Porsgrunn. IMDT er ansvarlig for behandlingen av dine
data og under GDPR regnes IMDT som data-controller.

Hvilke data IMDT samler inn
IMDT samler data fra de som melder seg på kurs, herunder navn, adresse, jobb adresse,
telefonnummer, epost adresse og tidligere fullførte kurs. Ved bruk av kontaktskjema blir de data du
registrerer lagret for å gi deg best mulig oppfølgning. Data blir ikke delt uten ditt samtykke. IMDT har
også en publisert liste over de terapeuter som har fullført credential eksamen eller diploma eksamen
på sin hjemmeside. Dette er for å gi deg best mulig eksponering mot potensielle pasienter.
IMDT samler data når du besøker hjemmesiden vår, IMDT benytter såkalte cookies,
informasjonskapsler, og registrerer web statistikk. Sistnevnte er kun for å gjøre brukeropplevelsen
bedre.

Hva bruker IMDT din data til
For IMDT er det viktig å sikre den faglige kvaliteten, og det er derfor viktig at vi har et register med
oversikt over hvem som har fullført hvilke kurs. Dette for å unngå at noen uberettiget kan gå opp til
credential eksamen i MDT. Derfor registrerer vi hvem som har tatt kurs A-D, eksamen,
Diplomutdannelse og evt. workshops. Dette er viktig for oss for å kunne levere en riktig og god
tjeneste til deg. IMDT ønsker også å ha en relevant kommunikasjon med deg, noe som blir mulig ved
hjelp av den informasjon vi har om ditt forhold til oss.
IMDT må også overholde denne registreringen for at vi skal kunne opprettholde vår kontrakt med
McKenzie Institute International (MII). For å kunne delta på kurs må du gjennom en online modul,
der registreres din epost adresse hos MII. MII har også mulighet til å registrere dine data gjennom
oss, som en data processor. Data benyttes til statistikk og kvalitetssikring.
Vi benytter oss også av dine data til fakturering.

Hvem kan IMDT dele dine data med
IMDT deler ikke dine data med mindre det er nødvendig. Det er kun MII (mckenzieinstitute.org) i
form av online undervisning og fakturaselskap (visma.no) vi deler din informasjon med.

IMDT beholder din informasjon så lenge det ses nødvendig for å opprettholde et korrekt register
over kursdeltakelse. Du kan på hvilket som helst tidspunkt be om å se hvilken informasjon IMDT har
om deg. Du kan også be om å bli fjernet fra IMDT sitt register og eller database. Det kan være tilfeller
hvor dette kan begrenses av kontraktsfestede og juridiske forpliktelser. IMDT holder dine data godt
beskyttet gjennom god sikkerhet og organisering. Tiltak for å bedre sikkerhet, hvis mulig, vurderes
løpende.

Henvendelser eller kommentarer om denne personvernerklæringen kan rettes til info@imdt.no

