
BILAGA 1 
   
Vilka personuppgifter används till vad och med vilken laglig grund? 
 

Vad är syftet med 
behandlingen?  

Vilka personuppgifter används 
för syftet? 

Vilken laglig grund används för 
behandlingen? 

För att administrera Bolagets 
arbetsrelation (vid jobbansökan 
eller anställningen).  Uppgift om 
kön samt roll på företaget. 
behandlas i statistiskt syfte. 

•  Kontakt- och 
identifikationsuppgifter; 

•  Känsliga personuppgifter 
(endast från material som du 
väljer att ladda upp);  

•  Information kring din 
utbildning;  

•  Information från din 
inskickat material 
(personligt brev, CV, övriga 
meriter, och 
utbildningsintyg). 

Intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) 
GDPR). 

Känsliga personuppgifter behandlas i 
enlighet med artikel 9(1)(a) samtycke.  

För att administrera Bolagets 
kundrelation och uppföljning 
enligt Bolagets avtal med dig för 
respektive tjänst du använder. 
Detta inkluderar att skapa och 
skicka information till dig i 
elektroniskt format (inte 
marknadsföring). För att 
inhämta information från dig 
om allergier och andra 
relevanta personuppgifter för 
events och utbildningar. 

•  Kontakt- och 
identifikationsuppgifter samt 
om intoleranser och 
allergier; 

•  Information kring din 
användning av Bolagets 
tjänster; 

•  Teknisk information som 
genereras genom ditt 
användande av Bolagets 
tjänster och Information om 
din enhet.  

 

 

För att Bolaget ska kunna fullgöra 
avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) 
GDPR).  

Samtycke (Artikel 9(2)(a) GDPR). 

För att kunna utföra 
kundnöjdhetsundersökningar 
och utföra 
marknadsundersökningar samt 
be om recensioner genom 
övriga kommunikationskanaler. 

 

För att kommunicera relevant 
information och erbjudanden 

analyserar vi de uppgifter där 

våra kunder angett önskemål 

om olika aktiviteter. Genom att 

•  Kontakt- och 
identifikationsuppgifter; 

•  Information kring din 
användning av Bolagets 
tjänster; 

•  Teknisk information som 
genereras genom ditt 
användande av Bolagets 
tjänster. 

Intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) 
GDPR).  



vara kund hos Affärskompetens 

Sverige lämnas samtycke till vår 
marknadsföring digitalt och 

analogt.  

Delning av dina personuppgifter 
med de kategorier av mottagare 
som beskrivs i punkten 2. 
Kommunikation med 
samarbetspartners och 
utbildare. Rapportering till 
finansiella organisationer som 
tillhandahåller medel. 

•  Kontakt- och 
identifikationsuppgifter; 

•  Information kring din 
användning av Bolagets 
tjänster; 

•  Teknisk information som 
genereras genom ditt 
användande av Bolagets 
tjänster; 

• Information om din enhet; 

• Betalningsinformation. 

Intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) 
GDPR) eller för att fullgöra avtalet 
mellan dig och Bolaget (Artikel 
6(1)(b) GDPR). 

Rättslig förpliktelse Artikel 6(1)(c).  

För att göra dataanalys för 
utveckling eller förbättring av 
Bolagets tjänster.  
Vi behandlar uppgifter i syfte 

att genomföra kundanalyser på 

en övergripande nivå, t.ex. för 

att utveckla 
utbildningsmetoder, 

analysmodeller, 

kommunikations- och 

affärsstrategier. Vi behandlar 

också personuppgifter i syfte att 

genomföra 
kundundersökningar, t.ex. för 

att skicka ut och utvärdera 

resultatet av en enkät.  

 

•  Kontakt- och 
identifikationsuppgifter; 

•  Information kring din 
användning av Bolagets 
tjänster; 

•  Teknisk information som 
genereras genom ditt 
användande av Bolagets 
tjänster; 

• Information om din enhet. 

Intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) 
GDPR). 

Sammanställa bokföring och 
redovisning i enlighet med 
bokföringslagar samt 
bevarande av denna i enlighet 
med gällande lag. Där vi har 
rättsliga krav på rapportering 
till organisationer 
kommunicerar vi den begärda 
informationen till dem. 

•  Kontakt- och 
identifikationsuppgifter; 

•  Information kring din 
användning av Bolagets 
tjänster; 

•  Betalningsinformation. 

Rättslig förpliktelse (Artikel 6(1)(c) 
GDPR). 

 


