
 

Integritetspolicy 

 

Behandling av personuppgifter på BEUM service AB    
För BEUM Service AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy 

förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan 

göra dem gällande.  

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Kontaktuppgifter står sist i denna text.  

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?  

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den 

personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-

postadresser.  

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar 

om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, 

bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.  

Personuppgiftsansvarig 

För de behandlingar som sker inom BEUM Service aktiebolags verksamhet är BEUMs styrelse 

personuppgiftsansvarig.   

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? 

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, anmäler dig till en kurs, genomför 

en tentamen och när du är certifierad besiktningsman. 

 

Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din epostadress, ditt telefonnummer och i vissa fall 

personnummer. Vi använder oss av informationen för att komma i kontakt med dig och för att kunna 

kommunicera med vårt certifieringsorgan RISE kring tentamensresultat. 

 

Kursdeltagarnas personuppgifter hanteras endast av kursledningen, tentandernas uppgifter hanteras även av 

examinator, resultat av tentamen hanteras endast av examinator. 

 

Vi överför inte några uppgifter till tredjeland (utanför EU/EES) 

 

 



 

Personuppgiftsbiträden 

I vissa situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter som får hantera information för BEUM 

service ABs räkning, till exempel för IT tjänster så som utskick av nyhetsbrev samt hemsideadministration. De är 

då personuppgiftsbiträden till oss.  

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har 

för behandlingen.  

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga  

Vi delar personuppgifter med RISE som är självständigt personuppgiftsansvariga. 

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den 

organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. 

Hur RISE behandlar personuppgifter kan du läsa på deras hemsida. 

https://www.ri.se/sv/om-rise/policydokument/personuppgiftsbehandling/behandling-av-kunders-och-

affarskontakters 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.  

Inga register sparas och vi publicerar endast personer på vår hemsida efter medgivande. 

Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. 

Vad är dina rättigheter som registrerad?  

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som 

visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa 

fall radering. 

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka nyhetsbrev och information om våra kurser. Om 
du inte längre vill ta emot nyhetsbrev hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av 
varje e-postmeddelande. 
 
Om du av någon anledning inte vill synas på vår hemsida och vill att vi tar bort all information som är 
kopplat till ditt namn skickar du meddelande om detta till info@beum.se. 
 
Du har rätt att framföra klagomål på BEUM service ABs hantering av personuppgifter till Datainspektionen. 
 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta styrelsen i BEUM som är ansvarig för 

personuppgiftsfrågor på info@beum.se  

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid 

här på webbplatsen och genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy. 
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