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Information till våra kunder om behandling av 
personuppgifter 

 

När du handlar varor, har beställt varor, när vi utför arbete åt dig, när du är med på 

kurser eller föreläsningar hos oss eller har beställt vårt nyhetsbrev är det ibland 

nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att vi ska leverera dina 

varor, utföra det arbete du beställt, skicka ut vårt nyhetsbrev eller för att du ska 

kunna vara med på kurserna eller föreläsningarna. 

 

Det kan också vara nödvändigt för oss att behandla personuppgifterna för att vi ska 

kunna ta betalt för varorna, kurserna, föreläsningarna eller arbetet, t.ex. för att 

skicka dig en faktura. Det kan även vara nödvändigt att vi får använda uppgifterna 

när vi fullgör rättsliga skyldigheter som förutsätter att uppgifterna får behandlas, 

såsom vår bokförings- och redovisningsskyldighet enligt lag. 

 

De personuppgifter vi behöver kunna använda för dessa ändamål är uppgifter om 

ditt namn, din adress, postadress, e-postadress eller telefonnummer. 

 

Vi kommer att ta bort dina personuppgifter när de inte längre behövs för de ovan 

angivna ändamålen. Samtidigt kan vi behöva ha tillgång till personuppgifterna 

under en tid för att kunna fullgöra olika åtaganden mot dig, t.ex. om vi lämnar dig 

en garanti på levererade varor eller utfört arbete. Enligt bokföringsreglerna är vi 

skyldiga att under viss föreskriven tid spara dina personuppgifter som ingår i vår 

bokföring eller vårt räkenskapsmaterial såsom fakturor, kvitton m.m. 

 

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi behandlar. Vi anlitar vissa 

leverantörer inom Sverige som personuppgiftsbiträden för viss behandling, såsom 

vår bokföring, vår fakturering, vår e-post och telekommunikation eller vår 

webbsida. 

 

Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter om de blivit felaktiga eller 

att vi raderar eller begränsar personuppgifterna. Du har även rätt att invända mot 

vår behandling och att begära dataportabilitet, dvs att den som lämnat 

personuppgifter i vissa fall har rätt att få ut och använda sina personuppgifter på 

annat håll. 

 

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har synpunkter på eller frågor om 

vår behandling av dina personuppgifter. Du kan även klaga hos Datainspektionen, 

som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. 


