Integritetspolicy
Den nya dataskyddsförordningen 2016/679 GDPR (The General Data Protection Regulation)
har trätt i kraft i EU den 25 maj 2018. Förordningen är till för att skydda enskildas
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Vi på Neuropsykiatrisk support AB vill att du som kund hos oss ska känna dig trygg med att vi
hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.
Här nedan följer vår personuppgiftspolicy och här finner du information om hur vi samlar in,
behandlar och delar med oss av den data som vi handhar.
Varför vi behandlar personuppgifter
Neuropsykiatrisk support AB samlar endast in och behandlar de uppgifter som är nödvändiga
för att kvalitetssäkra och möjliggöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Vårt mål och
syfte kan sammanfattas i fyra punkter:
- För att leverera god service och kvalitativa produkter efter kundens behov
- För att förstå våra kunders önskemål bättre
- För att erbjuda relevant utbildning, handledning och rådgivning utifrån kundens intressen
- För att få information om hur vi kan förbättras
Vilka personuppgifter vi behandlar
De uppgifter vi handhar är de uppgifter vi får i samband med bokning av utbildning,
handlednings- och konsultationsuppdrag. Det gäller även vid kontakt för rådgivning kring
utbildning samt vid köp av våra material.
Vi behandlar personuppgifter, dvs. namn, befattning, mail, telefonnummer och e-mailadress
på deltagande, intresseaktiviteter samt vid inköp av våra olika material.
Hur uppgifter hanteras
Rättslig grund
De uppgifter som sparas är enligt de krav som ställs av gällande lagar, avtal, föreskrifter och
förordningar, däribland Bokföringslagen.
Vilka vi delar personuppgifter med
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har
tillgång till dina personuppgifter.
Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, såsom tryckerier och extern
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konferensorganisatör på den konferens du deltar på. Vi kan också behöva låta våra
leverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss.
Hur länge dina uppgifter sparas
Neuropsykiatrisk support AB följer de tidsangivelser för sparande som GDPR anger och
bevaras endast så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats
in för.
Utöver det kan du när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör
vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt
register.
Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din
information och vad som sparas.
- Rätta felaktiga/inaktuella uppgifter
Du har rätten att begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga
eller inaktuella.
- Ta bort dina personuppgifter
Du har rätten att begära att vi fullständigt tar bort dina uppgifter.
- Bli informerad om vilka uppgifter vi har
Du har rätten att få veta vilka personuppgifter om dig vi hanterar. Din skriftliga begäran
skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.
- Återkalla ditt samtycke
Du har rätten att närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.
Om du upplever att dina rättigheter inte respekteras av Neuropsykiatrisk support AB har du
rätt att kontakta Datainspektionen.
Kontakt
Neuropsykiatrisk support AB
E-mail: info@npsupport.se
Tel: 076-941 83 01
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