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Integritetspolicy QinMind
Denna integritetspolicy gäller för QINMIND AB och de tjänster inklusive utbildningar, seminarier,
samarbeten och relaterade tjänster som QINMIND AB erbjuder och tillhandahåller (Vidare kallat
”Tjänster”). Policyn förklarar vilken personlig information som samlas in och hanteras, varför, hur
den används, delges och skyddas av QINMIND AB.

Allmänt
QINMIND AB värnar om din personliga integritet. Din integritet skyddas och respekteras när du
använder våra tjänster. Vi hanterar därför personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som
följer dataskyddsförordningen enligt revidering 25/5 2018 (GDPR). Vi arbetar löpande med dessa
frågor och kan komma att uppdatera denna policy. Du hittar den aktuella versionen på vår hemsida.
Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi
samlar in dem och hur vi använder dem. Den insamlade informationen inkluderar bara den relevanta
information vi behöver för att utföra våra tjänster enligt avtal åt dig eller enligt överenskomna
samarbeten. Den förklarar också hur du kan utöva dina rättigheter.
När du kontaktar QINMIND, deltar i våra utbildningar eller seminarier och/eller köper våra tjänster
och/eller ingår i samarbete med oss accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina
personuppgifter. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att
kommunicera och utbyta information med dig. Det är därför viktigt att du läser och förstår
integritetspolicyn.

Vilka personuppgifter behandlar QINMIND och dig? Vad är syftet med
behandlingen och vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
När du använder QINMIND tjänster enligt ovan samlar vi in och hanterar följande information och
uppgifter. Vi bedömer att vi har relevanta skäl att behandla uppgifter enligt nedanstående för att
kunna fullfölja angivna syften och med angiven rättslig grund med avvägning av de risker som detta
medför. Vänligen kontakta oss om inte samtycke kring detta finns.

Område
Kunduppdrag

Personuppgifter som samlas
in och hanteras
Kontaktuppgifter, namn,
telefonnummer, e-post,
adress.
Företags- och
fakturauppgifter.

Syfte / Behövs för att:

Rättslig grund

kunna utföra uppdrag enligt avtal

Intresseavvägning

kunna hantera fakturering och
betalning
kunna dokumentera projekt och
uppdrag

Projekt-/ uppdragsrelaterad
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information och
korrespondens.

kunna följa upp uppdrag och
stämma av kundnöjdhet
kunna fullfölja garantiåtaganden
kunna stämma av framtida
utmaningar och behov och kunna
erbjuda framtida tjänster

Utbildning,
seminarium,

Kontaktuppgifter, namn,
telefonnummer, e-post,
adress.

kunna utföra utbildning och
seminarier enligt avtal

Intresseavvägning

kunna hantera fakturering och
betalning

Företags- och
fakturauppgifter.

kunna följa upp utbildning,
seminarier och konferenser och
stämma av kundnöjdhet
kunna erbjuda kommande
utbildningar, seminarier och
konferenser

Samarbeten /
underkonsulter

Kontaktuppgifter, namn,
telefonnummer, e-post,
adress.

kunna genomföra samarbeten eller
erbjuda underkonsultuppdrag
enligt överenskommelse.

Företags- och
fakturauppgifter.

kunna hantera fakturering och
betalning

Projekt-/ uppdragsrelaterad
information och
korrespondens.

kunna dokumentera projekt och
uppdrag

Intresseavvägning

kunna följa upp samarbete eller
kunna följa upp uppdrag och
stämma av kundnöjdhet
kunna fullfölja garantiåtaganden

Hur länge hanterar vi uppgifterna?
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål och åtaganden som
beskrivs ovan eller för vad som är nödvändigt och som krävs för att uppfylla lagstadgade krav. Tex
bokföringslagen eller gällande garantier.
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Till vem lämnar vi ut din data och sekretess?
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges
i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har
fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.
Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår
räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner.
Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att
lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de
syften som anges i denna policy.

Säkerhet och skydd av dina personuppgifter
QINMIND värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst,
ändring, spridning eller förstörelse. Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES.
Vi kan komma att behandla vissa personuppgifter utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en
teknikleverantör eller underleverantör som vi har ingått avtal med. Vi kommer alltid att vidta alla
rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma
nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Cookies (kakor) på vår/våra webbplatser
Vi kan ibland använda cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och
optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan
du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan
begränsas.

Rättigheter som registrerad
Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi lagrar och hanterar, få dina uppgifter rättade om dessa är
felaktiga eller missvisande samt få uppgifter raderade om detta är möjligt utan att bryta mot
gällande lagar och förordningar eller ingångna avtal och överenskommelser. Du har rätt att invända
mot vidare behandling och dra tillbaka eventuella samtycken. Vidare har du rätt att lämna in
klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om du anser att dina personuppgifter behandlas
i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Gällande lag och tvister
Dessa villkor och policy ska regleras av och är utformade i enlighet med svensk lag. Tvister ska
uteslutande regleras av svensk domstol.

Kontakta oss
Vid frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är
du välkommen att kontakta oss.
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