
 

Detta dokument är skyddat enligt upphovsrätten 

Särskilt om integritet när du använder min Facebook sida 

”Focus on Change” – ”Alternativ komplementärmedicin”      

Focus on Change                                                   

Övervakningen av dataskydd är för mig, som operatör av Facebooksidan Focus on Change och 

alternativ komplementärmedicin särskilt viktigt. Enligt GDPR ändringarna från och med den 

25.05.2018, kommer jag att påpeka till dig som läsare, att användningen av Facebooksidor är 

otroligt problematiskt ur en dataskyddssynpunkt. Focus on Change och alternativ 

komplementärmedicin är i grunden internetpresentationer, med syftet att göra mottagningen 

kända för allmänheten och nå ut till flera kunder genom marknadsföringen av evenemang. 

I följande dokument vill jag informera dig om i vilken utsträckning Focus on Change Facebook, 

samt webbplatsen Focus on Change, alternativ komplementärmedicin samlar in och använder 

personuppgifter.  

 

Insamlingen och behandlingen av personuppgifter av Focus on Change 

Focus on Change samt alternativ komplementärmedicin tar, från Facebook, uteslutande emot 

statistiska och anonyma utvärderingar angående åtkomst till denna webbplats. Detta inkluderar 

information om räckvidden av sidvisningar, samt kön och användarens ursprung.  

Dessutom ser Focus on Change, alternativ komplementära medicin – som alla andra User/ 

användare - Likes och kommentarerna från varje person som har delat innehåll på sidan. 

Bearbetningen av dessa data är rent statistiskt, för att mäta prestanda och räckvidden av 

reklamkampanjer, samt för att få insikter om typen av person som läser mina inlägg och hur 

dessa tas emot.  

Jag rekommenderar starkt emot kommentarer som representerar ett svar på en terapi jag har gett. 

Sådana kommentarer på Facebooksidan Focus on Change kommer jag att radera omedelbart 

eftersom de tillåter andra att dra slutsatser om din hälsa. Denna sorts data är särskilt känslig och 

borde inte publiceras. Jag vill även påpeka att inlägg som delas på Focus on Change och 

alternativ komplementärmedicin Facebook-sidor samt gillningar är offentliga/tillgängliga för 

offentligheten.  

 

 

 

 



 

Detta dokument är skyddat enligt upphovsrätten 

Insamling och bearbetning av data via Facebook 

 

                                                                                                                                            Focus on Change 

Enligt domen av OVG Schleswig den 04.09.1U (4LB20/13), är operatören av en Facebook 

Fanpage inte ansvarig för behandlingen av personuppgifter för besökare av sidans 

sekretesspolicy (utförd av Facebook), eftersom denne inte har någon inverkan på den tekniska 

och juridiska utformningen av databehandlingen av Facebook.  

Varje gång du kommer åt Facebook-sidan kommer olika data överföras, som användarens IP-

adress eller tiden av åtkomsten. Den tekniska tillgången samt vidare användning av dessa data – 

det som uppstår i samband med tillgången till Focus on Change ligger i grunden och botten på 

Facebook. Focus on Change har inte tillgång till de samlade användaruppgifterna, och kan inte 

bestämma hur data kommer att användas av Facebook.  

Följaktligen är Focus on Change och alternativ komplementärmedicin inte ansvarig för vidare 

hantering av dessa data ur ett dataskyddsperspektiv. Vi vill också påpeka att databehandlingen 

via Facebook ska ske utan EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

För mer information om hur Facebook hanterar uppgifterna som samlas in och hur dessa 

kontrolleras hittas på följande sida, https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Du kan också hitta ytterligare detaljer av Facebooks sekretesspolicy på följande sida, 

https://www.facebook.com/full_data_use_policy.  

Om du har ytterligare frågor om Focus on Change integriteten, vänligenkontakta Gabriele 

Ottosson, 0722531844, ägaren till denna Facebook sida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


