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Privacy- and Cookie Policy 
Vi tar skyddet av personuppgifter på allvar. Vi behandlar personuppgifter och därför har vi tagit fram 
denna policy för att informera våra besökare om hur vi hanterar era personuppgifter.  
 
Engel Consulting AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in och vi försäkrar er att 
behandlingen av uppgifterna följer gällande lagstiftning.  
 
Om ni skulle vilja kontakta oss för frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter är ni 
välkomna att höra av er till oss via e-post på: info@engelconsulting.se  
 
Behandling av personuppgifter 
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. När du 
besöker vår hemsida samlar vi in och behandlar den typen av information. Det sker tillexempel när du 
surfar runt på våra sidor och tar del av vår information. 
 
Normalt sett samlar vi in och behandlar följande personuppgifter och information: Unikt ID och teknisk 
information om din dator, mobiltelefon eller surfplatta, Din IP-adress tillsammans med information om 
vilka sidor du besöker (intresse). Om du vill kontakta oss via hemsidan behandlar vi även namn, e-post, 
adress och eventuellt telefonnummer om du väljer att delge oss det. Detta sker normalt i samband med 
ett aktivt val från din sida att kontakta oss med eventuella förfrågningar.  
 
Säkerhet 
Vi har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att era 
personuppgifter oavsiktligt eller avsiktligt förstörs, görs tillgängliga för obehöriga, förloras eller på annat 
sätt behandlas i strid med gällande lagstiftning.  
 
Syfte 
Uppgifterna vi samlar in syftar till att identifiera dig som användare, att tillhandahålla tjänster som 
efterfrågas, förbättra våra produkter och tjänster, administrering av vår relation med dig och att uppfylla 
legala krav. Utöver detta använder vi också er data för att optimera innehåll och tjänster på vår hemsida.  
 
Uppgiftsminimering 
Vi samlar endast in och behandlar de uppgifter som verkligen behövs för att uppfylla vårt syfte. Utöver 
detta kan det finnas tvingande lagar som ställer krav på vilken information vi behöver samla in och 
behandla för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Uppgifterna vi behandlar kan också vara nödvändiga 
för att fullgöra ett kontrakt eller andra legala krav.  
 
Uppgifternas korrekthet 
Eftersom tillhandahållandet av våra tjänster är beroende av att vi har korrekta uppgifter om er och att de 
är uppdaterade, ber vi er informera oss om eventuella förändringar i era personuppgifter. Ni kan använda 
er av kontaktinformationen ovan för att informera oss om eventuella förändringar, vi kommer då att 
säkerställa att dessa rättas enligt era önskemål. Skulle vi upptäcka att några av de uppgifter vi har om er 
är felaktiga kommer vi att rätta dessa och informera er om förändringarna.  
 
Gallring av uppgifter 
Uppgifterna i våra system följer de legala krav som finns enligt tillämplig lagstiftning, vi kommer att 
radera uppgifterna när de inte längre behövs. Gallringstiden beror på vilken typ av uppgifter det handlar 
om och i vilket syfte vi behandlar uppgifterna. Med anledning av detta är det inte möjligt att ange en 
generell lagringstid för uppgifterna då detta kan variera.  
 
Samtycke 
Skulle vi I något avseende behöva ert samtycke för att behandla uppgifterna är detta fullständigt frivilligt 
får er sida och ni kan när som helst dra tillbaka eventuella samtycken genom att kontakta oss. För 
kontakt med oss i dessa frågor använd vänligen ovan nämnd a kontaktuppgifter. 
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Överföring av data 
 
Vi använder oss av tredje part för lagring och hantering av data. De behandlar endast uppgifter på 
uppdrag av oss och får således inte använda er data för egna syften.  
 
Vi överför endast personuppgifter såsom namn, e-post adress och liknande om vi har ert samtycke till 
detta.  
 
Vi använder oss endast av personuppgiftsbiträden inom EU eller i länder som kan säkerställa fullgott 
skydd enligt förordningens krav.  
 
Användning av cookies 
När ni besöker vår hemsida, samlas information om er in, detta görs i syfte att justera och optimera 
innehållet och upplevelsen av besöket för er. Om ni inte vill att information om er samlas in, bör ni 
radera cookies och undvika att besöka hemsidan.  
 
Cookies lagras på er dator, mobiltelefon eller liknande I syfte att känna igen den, komma ihåg 
inställningar och i statiskt syfte. Cookies kan inte innehålla skadligt innehåll såsom t. ex. virus.  
 
Det är möjligt att radera eller blockera cookies.  
 
Om ni raderar eller blockerar cookies riskerar ni att hemsidan inte fungerar optimalt eller att visst 
innehåll inte kan visas. 
 
Era rättigheter 
När som helst har ni rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om er, var vi fått 
informationen ifrån, hur vi använder den och i vilket syfte. Ni har också rätt att få information om hur 
länge vi sparar era uppgifter och till vilka vi överför data, både inom Sverige och till eventuella övriga 
länder inom och utom EU.  
 
Om ni begär det har ni rätt att få ett fullständigt registerutdrag rörande de uppgifter vi behandlar om er. 
Uppgifterna kan begränsas med hänsyn till andra personers integritet, företagshemligheter och 
eventuella immateriella rättigheter.  
 
Ni kan nyttja era rättigheter genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i inledningen av denna 
policy.  
 
Om ni anser att de uppgifter vi behandlar angående er är felaktiga, har ni rätt att begära att vi rättar 
dessa. Skulle så vara fallet så ber vi er att kontakta oss och informera oss om vad som är felaktigt och 
hur de bör rättas.  
 
I visa fall har vi en skyldighet att radera era uppgifter. Detta kan vara fallet om ni drar tillbaka eventuella 
samtycken, d v s om ni anser att de uppgifter vi har om er inte längre fyller det syfte vi angett när vi 
samlade in dem, i dessa fall kan ni begära att vi raderar dessa uppgifter.  
 
Ni har också möjligheten att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten.  
 
Om ni kontaktar oss med en begäran att rätta era uppgifter eller radera dem, kommer vi att granska er 
begäran och om kraven är uppfyllda kommer vi att genomföra rättningen eller raderingen så snart som 
möjligt.  
 
Ni har rätt att invända mot behandlingen av era personuppgifter. Ni kan använda er av 
kontaktinformationen i inledningen av texten för att invända. Om ert invändande är berättigat kommer vi 
att säkerställa att vi upphör med behandlingen av era personuppgifter.  
 
Ni har rätten till dataportabilitet om ni vill flytta era personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig 
eller ett annat personuppgiftsbiträde.  
 
På vårat eget initiative kommer vi att radera era personuppgifter när dessa inte längre uppfyller det syfte 
för vilket vi samlade in dem.  
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