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Integritetspolicy
Bakgrund
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din
integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta
tillvara dina rättigheter.
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår
utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi
strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina
personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och
information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och
marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för
direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer
information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
SESNordic RH AB, 556872-4230, Postgatan 7, 91232 Vilhelmina, (”Vi”, ”vår”, ”våra”, ”oss”) är
leverantör av marknadsföringstjänster som sökmotoroptimering, sökordsannonsering,
annonsering på sociala medier, utbildningar och konsulttjänster, nedan kallat Tjänsten.
SESNordic som personuppgiftsansvarig
SESNordic är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med
oss när:






du beställer Tjänsten
du anmäler dig till någon av våra utbildningar
du har en fråga och/eller kontaktar oss
du besöker vår hemsida och accepterar cookies
du på annat sätt med samtycke delar personuppgifter med oss

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
SESNordic RH AB | www.sesnordic.se | facebook.com/sesnordic | twitter.com/sesnordic | plus.google.com/+SesnordicSe
org.nr: 556872-4230 | Postgatan 7 | 912 32 Vilhelmina | info@sesnordic.se | Tfn: 0940 125 55 | Mobil: 070359 62 10
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Namn
Företagsnamn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Titel
Andra uppgifter som du självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor eller delge oss ditt
samtycke där det är uttryckligen efterfrågas. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker
du också till att vi behandlar dina personuppgifter.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina
personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra
skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan
fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Vi får tillgång till personuppgifter på följande sätt:







Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida i form av cookies
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får när du använder våra verktyg och tjänster.
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller
på annat sätt kommunicerar med oss

Hur använder vi uppgifterna?
Vårt främsta syfte med insamlande av personuppgifter är att kunna erbjuda dig en anpassad tjänst
och att leverera en bättre tjänst och mer relevant innehåll. Vi använder de uppgifter vi SESNordic
samlar in till att ge dig information eller tjänster du efterfrågar och för att förstå webbplatsens
besökare bättre. För att uppnå detta analyserar vi uppgifter om besökarnas beteende utifrån de
uppgifter vi erhåller från vår webbplats. Forskning och analys utförs på en sammanslagen nivå och
är inte avsedd att identifiera enskilda besökare. Vi kan även vid tillfälle använda de uppgifter du
med samtycke lämnat till oss för att sända dig information om oss och produkter och tjänster som
vi tror är av intresse för dig. Du får sådan information endast från oss. Du kommer inte att få sådan
information om du angivit att du motsätter dig det. Om du vid någon tidpunkt inte längre vill få
sådan information från oss eller ändra sättet vi kommunicerar med dig på kan du kontakta oss och
uppge om och hur du vill att vi kommunicerar med dig.

Var hamnar uppgifterna?
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SESNordic skänker inte bort, säljer eller hyr ut uppgifter om dig till tredje part. Genom att använda
vår webbplats och genom kommunikation med oss samtycker du till att dina personuppgifter
används på det sätt som anges i denna sekretesspolicy.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
SESNordic AB behandlar och sparar uppgifter i upp till två år med laglig grund i samtycke,
intresseavvägning och för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Vissa uppgifter sparas i upp
till sju år med stöd i Bokföringslagen (BFL).

Kontrollera att uppgifterna är korrekta
Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be
oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna. Radering eller ändring av kunduppgifter kan
innebära att rådande avtal sägs upp och att samarbetet avslutas.
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