Integritetspolicy
a-kvadrat konsult AB org nr: 556649-7011 i fortsättningen benämnt ”Företaget” är
personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på www.a-kvadrat.se i fortsättningen
benämnt ”hemsidan” gällande information som lämnats till oss via formulär och e-post, samt i
utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan liksom på Hemsidan.
VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
•

De enda personuppgifter ”Företaget” insamlar är sådana som anges vid förfrågan, önskemål
om offert, kursdeltagare vid kurser som hålls av ”Företaget” samt vid normal kommunikation
under de leveransprojekt där ”företaget” deltar. De uppgifterna ”Företaget” i sådant fall samlar
in är; namn, e-postadress samt företagsuppgifter.

•

Våran integritetspolicy finner du på kontakt sidan på våran hemsida.

BEHANDLINGEN
• ”Företaget” är måna om din integritet och det är därför viktigt för oss att all behandling sker på

ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig
behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart för de ändamål som angivits vid
insamlandet av personuppgifterna.

•

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig ”Företaget” behandlar har du rätt att begära
tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse av inkorrekta
personuppgifter eller radering av de uppgifter som inte behövs för att uppfylla avtal eller
myndighetskrav. Om du anser att ”Företaget” behandling av dina personuppgifter sker på ett
inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen.

•

”Företaget” kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem
till något land utanför EU/EES utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall
fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra allmänna utskick
använder vi teknik som inte visar andra mottagares mailadresser.

•

Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter enligt ovan eller
av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi på följande uppgifter

a-kvadrat konsult AB

Sjömärkegatan 14
45634 Kungshamn
Tel: +46 70 5544785 Mail: anders@a-kvadrat.se

•

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för
behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen
hittar du på www.datainspektionen.se. Här hittar du även ytterligare information om hur GDPR
reglerar hanteringen av personuppgifter inom EU/EES.

ÖVRIGT
”Företaget” kan komma att uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Om så sker kommer ändringar
och nya villkor att presenteras på vår hemsida

