Integritetspolicy för M&R Konsulten Tord Börjesson
M&R Konsulten Tord Börjesson, nedan kallad M&R Konsulten, värnar om din integritet och respekterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och
andra relevanta normer. M&R Konsulten är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter
enligt denna integritetspolicy.
Här nedan redovisar M&R Konsulten grundläggande principer för behandling av personuppgifter.
Genom din registrering samtycker du till att M&R Konsulten Tord Börjesson behandlar dina personuppgifter i enlighet med följande villkor.
Insamling och behandling av personuppgifter
Vid registreringen lämnar du M&R Konsulten uppgifter om bl.a. namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och eventuell företagstillhörighet.
Du är även medveten om att, det som står i blanketten för anmälan (Avtal) är det som M&R Konsulten registrerar och Du har rätt att se vad som har sparats om Dig i registret, men då fordras det att
Du kommer till vårt kontor där vi har våra register.
För att kunna förbereda din utbildning och anpassa kommunikationen med dig kan vi också komma
att samla in information och andra uppgifter som du lämnar i samband med registreringen.
M&R Konsulten kan komma att kontrollera samt även komplettera uppgifterna genom att hämta in
uppgifter från privata och offentliga register, för den användning som framgår nedan.
Användning av personuppgifter
M&R Konsulten hanterar och använder dina personuppgifter för att fullgöra åtaganden gentemot
dig och för att kunna fastställa Din identitet men även för att kunna ge dig bättre service.
Detta innebär att M&R Konsulten kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig
via sms, e-mail och telefon.
Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling
av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
Utöver vad som kan följa av ändamålet för användningen kommer M&R Konsulten inte, utan ditt
samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lag, om det krävs i
samband med att du beställt information, genomfört köp eller registrerat dig på kurs eller om M&R
Konsulten anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörandes
M&R Konsulten.
M&R Konsulten använder inte avsiktligen information från barn eller minderåriga och bedriver
ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.
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Säkerhet, rättelse och insyn
M&R Konsulten skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, bland annat kan åtkomst till personuppgifter endast ske genom lösenordsskyddad inloggning
för behörig personal.
M&R Konsulten Tord Börjesson strävar efter att all den information som behandlas ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter som samlas in. För den händelse någon uppgift
visar sig felaktig kan du kontakta M&R Konsulten som då ser till att uppgiften rättas.
Du har också rätt att en gång per år ta del av de uppgifter som M&R Konsulten registrerat om dig
men då fordras det att Du kommer till vårt kontor där vi har våra digitala register.
Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter kommer då
inte behandlas, annat än med stöd av tillämplig lagstiftning.
Om du vill ta del av dina kontaktuppgifter, önskar rättelse eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter, så kontakta M&R Konsulten på något av följande sätt:
E-mail: tord@morab.se
Telefon: 08-6444454
Adress: M&R Konsulten Tord Börjesson, Vikingavägen 15, 149 30 NYNSÄSHAMN
Länkar till andra digitala kanaler
Det kan förekomma länkar i M&R Konsulten digitala kanaler (t.ex. webbplatser) som leder till
andra digitala kanaler som omfattas av andra regler för integritetsskydd än vad som anges här. M&R
Konsulten ansvarar inte för information eller behandling som genomförs på annan parts digitala
kanal.
Cookies
En cookie-fil är en textbaserad datafil som efter tillstånd från dig kan placeras på din dators hårddisk. Syftet är att ge dig som användare tillgång till olika funktioner på webbplatserna. M&R
Konsulten webbplats använder både permanenta och tillfälliga cookies. En permanent cookie innebär att en fil sparas på din dator under en längre tid (upp till ett år) medan en tillfällig cookie
endast lagras till dess att du stänger ner webbläsaren. M&R Konsulten använder cookie-filer för att
underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom om vem som har besökt
webbplatsen vid en viss tidpunkt. Du kan när som helst välja att ta bort sådana cookie-filer som har
placerats på din dator. Om du väljer att inte acceptera cookies så kan M&R Konsulten inte garantera
att alla funktioner på webbplatsen fungerar som avsett.
När du besöker de delar av M&R Konsulten webbplats som kan anpassas efter din användarprofil,
eller som kräver att du är inloggad, måste din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies. I
övrigt kan du besöka alla delar av vår webbplats utan att ta emot cookie-filer.
M&R Konsulten lämnar aldrig vidare cookie-filer eller information från dessa till tredje part.
LAGRANDE AV INFORMATION
M&R Konsultens följer nuvarande lagkrav, GDPR, gällande lagring av uppgifter. I kort innebär det
att vi sparar endast de data vi behöver för att kunna fullfölja de avtal/överenskommelser som vi har
med er som kund. Konkret innebär det att vi sparar:
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Kunder: Namn på företag/organisation, organisationsnummer (eller personnummer), förnamn,
efternamn, adress, postnummer, ort, land, e-post och telefonnummer.
Beställningar: Som ovan samt IP-adress, leverans/fakturaadress (om annan än ovan).
Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter. Vi kan dock
inte radera data som av annat lagkrav krävs att vi arkiverar, ex bokföringslagens krav om arkivering
av bokföringsunderlag (fakturor) i 7 år. När uppgifterna inte behövs eller krävs av lagkrav kommer
de automatisk att gallras/raderas. Exempelvis gallras all försäljningsinformation (såsom fakturor)
efter 7 år då längden av arkiveringskravet enligt lag är uppfyllt.
IT-SÄKERHET
Ovanstående information sparas i M&R Konsultens affärssystem. M&R Konsultens säkerställer
IT-säkerheten genom att endast de som arbetar med M&R Konsultens får behörighet till informationen och att de inte får mer behörighet än nödvändigt, att behörigheten upphör när behovet
upphör samt att komplexa lösenord används vid inloggning.
FORCE MAJEURE
M&R Konsultens är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal
om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten
försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a
myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större
omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar utbildningsmateiel negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.
Om du har någon fråga är du alltid välkommen att kontakta oss.
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