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Integritetspolicy 

När du anmäler dig till utbildningen till inredningsarkitekt får vi ett antal personuppgifter från dig. Den 
informationen behöver vi för att hantera din registrering och avslutningen av din utbildning.  

Enligt reglerna om skydd av personuppgifter, har vi åtagit oss att ge dig ett antal informationer, som är 
följande:  

- Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter 
- Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 
- Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter  
- Var kommer dina personuppgifter i från?  
- Vem hanterar dina uppgifter?  
- Lagring av personuppgifter  
- Dina rättigheter  
- Klagomål 

Punkterna beskrivs nedan. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor via nedanstående kontaktuppgifter.  

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter 
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:  

IndretningsAkademiet A/S  
CVR - nr. 16276790  
Staget 12  
3070 Snekkersten  
Danmark  

Du kan kontakta oss på:  
Telefon: +45 61 67 76 60  
E-post: info@indretningsakademiet.dk  

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?  
I samband med din ansökan om utbildning till inredningsarkitekt via vår webbplats ber vi dig att fylla i ett 
formulär med dina personuppgifter.  

Det gäller följande uppgifter:  
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- Namn 
- Adress 
- E-postadress 
- Telefonnummer 

När du har registrerats som kund hos oss och har betalat den första fakturan, skickar vi dig ett startpaket. 
Startpaketet innehåller bland annat ett frågeformulär med frågor om din utbildningsbakgrund.  

Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter  
Vi använder personuppgifterna för att administrera dig som kund i vårt system, bland annat för att kunna 
skicka fakturor och diverse material i form av lektioner, inlämningsuppgifter, rättning av uppgifter, etc.  

Syftet med att skicka dig frågeformuläret och därigenom få information om din utbildningsbakgrund är att 
vi på bästa sätt kan anpassa vår handledning och rådgivning till din nivå och dina specifika behov. Därför 
rekommenderar vi att du fyller i frågeformuläret, men vi vill betona att det är frivilligt.  

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer av artikel 6 (1b) i 
Dataskyddsförordningen (GDPR), där det anges att behandlingen är laglig om det är nödvändigt för 
genomförandet av innehållet i ett avtal som den registrerade är part i eller för åtgärd vidtagen på 
registrantens begäran före ingående av avtalet.  

Var kommer dina personuppgifter från?  
Alla uppgifter om dig har vi fått dig. Vi inhämtar inte information om dig från annat håll.  

Vem hanterar dina uppgifter?  
Vi använder externa leverantörer i vår verksamhet, bland annat systemleverantörer, webbservrar och lärare/
censorer till dina inlämningsuppgifter. Dessa externa leverantörer behandlar i vissa fall dina personuppgifter 
i samband med leverans av tjänster till oss. Våra leverantörer hanterar endast dina personuppgifter enligt 
våra instruktioner och i enlighet med lagstadgade krav.  

Vi överför inte dina personuppgifter till mottagare utanför EU och EES.  

Lagring av personuppgifter 
Vi lagrar dina personliga uppgifter så länge du studerar hos oss. Efter avslutad utbildning lagrar vi 
informationen i fem år. Om du säger upp din utbildning innan den är slutförd, kommer dina uppgifter att 
lagras i fem år, eftersom vi har erfarenhet av att en del studerande senare önskar att återuppta utbildningen.  

Dina rättigheter  
Du har ett antal rättigheter i samband med vår behandling av information om dig. Om du vill utnyttja dina 
rättigheter, vänligen kontakta oss.  

Rätten att få tillgång till dina uppgifter 
Du har rätt att få veta innehållet i den information vi hanterar om dig.  

Rätten att korrigera dina uppgifter 
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade.  

Rätten att få uppgifter raderade 

IndretningsAkademiet A/S 

www.indretningsakademiet.dk

          Tlf.: +45 6167 7660  

info@indretningsakademiet.dk

    Blokken 88, 3460 Birkerød 

              CVR-nr: 16 27 67 90

http://www.indretningsakademiet.dk
mailto:info@indretningsakademiet.dk


  

�3

Du har rätt att få information om dig raderad. Vi sparar normalt dina uppgifter i fem år after avslutad eller 
avbruten utbildning, men du kan begära att vi raderar informationen tidigare. 

Rätten att invända 
I vissa fall kan du göra invändningar mot vår hantering av din personliga information. 

Rätten att flytta dina uppgifter (dataportabilitet)  
Du har rätt att begära att dina personuppgifter återlämnas till dig i ett strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart format, eller överförs till ett annat företag vars tjänster du skulle vilja använda, förutsatt att det 
är tekniskt genomförbart. 

Återkallande av samtycke  
Om vi har erhållit ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla 
ditt samtycke, varefter de personuppgifter som samlats in med ditt samtycke kommer att raderas.  

Klagomål 
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Vi 
strävar efter att göra vårt bästa för att tillmötesgå dina önskemål om vår behandling av dina 
personuppgifter.  

Om du trots detta vill klaga, vill vi informera dig om att du har rätt att klaga till Datainspektionen. 
Datainspektionen är den svenska myndighet som ansvarar för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Du 
hittar deras kontaktuppgifter på myndighetens webbplats www.datainspektionen.se/.  

Utarbetat den 24 april 2018, redigerat den 6 mars 2019 

Med vänliga hälsningar  

IndretningsAkademiet A/S  
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