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Inledning
E4U hanterar personuppgifter enligt kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär
att förvaringsplats, arkiveringstid, insamling och delgivning m.m. är uppstyrt.
Frågor om hantering av personuppgifter ska vändas till E4Us VD, liksom önskan om att E4U
ska sluta använda personuppgifter. E4Us VD är personuppgiftsombud och kontaktas via
mail VD@e4u.se eller telefon +46(0)21 41 17 10.
Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (www.imy.se/verksamhet/dataskydd) innehåller
information om dataskyddsförordningen som ligger bakom kraven på
personuppgiftshantering.

Insamling av information
Vi samlar in information via vår webbplats. Det gäller när du registrerar dig via formulären
på våra kurs-, utbildnings- och kontaktsidor. Den insamlade informationen inkluderar ditt
namn, e-postadress, företag, telefonnummer, land, faktureringsadress,
organisationsnummer, postnummer och ort.
Vi samlar också in information via möten, telefon och e-post när vi har en konsultpartner/anställd- eller kundrelation.
För konsultpartner-/anställdrelationer inkluderar den insamlade informationen namn,
kontaktuppgifter, personnummer, CV, kursintyg, hälsointyg, referenspersoner,
betalningsuppgifter, foton och person att kontakta i händelse av olycka.
För kundrelationer inkluderar den insamlade informationen namn, kontaktuppgifter, företag
och funktion på företaget.

Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:
Webbplats/kurser/utbildningar
•

Administrera kurser/utbildningar.
Konsultpartner-/anställdrelationer

•

Marknadsföra och sälja.

•

Bedriva HR samt utveckla och ta hand om personalen.

•

Skicka nyhetsbrev.

•

Hantera ersättningar och arvoden.
Kundrelationer

•

På ett bra sätt fullgöra våra åtaganden till er genom att bedriva en effektiv
kommunikation före, under och efter ett uppdrag.
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Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till
utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår
webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen
konfidentiell.

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi har
interna regler för informationssäkerhet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt
jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.
De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en
säker miljö. Vi använder inte cookies.

Avsluta prenumeration
Vi använder din e-postadress för att skicka information och uppdateringar som angår din
beställning/kurs/utbildning/uppdrag, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc.
Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du
avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Samtycke
Samtycke till personuppgiftshantering sker på följande vis:
Webbplats/kurser/utbildningar
•

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy. När du går en
kurs hos oss godkänner du att bli påmind när det är dags att repetera kursen.
Konsultpartner-/anställdrelationer

•

Vi använder olika samtyckesdokument för olika faser av samarbetet med
konsultpartner/anställd.
Kundrelationer

•

Vi deklarerar vår personuppgiftshantering i våra offerter och vi är lyhörda för kunders
önskemål i ämnet personuppgiftshantering. Kontakta gärna vårt personuppgiftsombud
som är VD (VD@e4u.se eller telefon +46(0)21 41 17 10) med idéer.
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