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Dataskyddet och va ra tja nster 

1. Ansvarigt företag 

Ansvarigt företag för insamling, bearbetning och användning av personrelaterade uppgifter är Right Education 
Sweden AB. (se vidare punkt 6.1) I texten nedan kallas företaget fortsättningsvis för Right. 
Kontaktperson i personuppgiftsfrågor se under punkt 6. 

2. Till dig som använder webbplatsen righteducation.se 

2.1. Som ej inloggad besökare på righteducation.se gäller följande: När du besöker en av våra webbsidor 
upprättar din webbläsare en koppling till vår service med chattkommunikation. Detta visar sig som en 
dialogruta på de sidor som omfattas av detta. Genom chattfunktionen kan du kontakta oss och vi kan ge dig 
som besökare snabba svar på dina frågor och hjälpa dig att hitta det du söker. (Se vidare under punkt 5 
Cookies) 

2.2. Om du är kund hos Right har vi ett avtal enligt vi ska förse dig med vissa tjänster. Du har fått ett 
användarnamn och ett lösenord som ger dig direktåtkomst till ditt kundkonto. I detta kundkonto finns de 
kunduppgifter som du har angivit och du kan själv ändra vissa av uppgifterna och därifrån kommunicera med 
vår supportavdelning. Du ska behandla de personliga inloggningsuppgifterna med sekretess och har inte rätt att 
dela med dig av din inloggning till andra. Du ansvarar själv för att ingen obehörig loggar in med ditt lösenord 
och ändrar dina uppgifter.  

3. Insamling och användning av personrelaterade uppgifter 

3.1. Med personuppgifter avses alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk persons förhållanden. 
Personrelaterade uppgifter är uppgifter såsom för- och efternamn, bostadsadress, privat telefonnummer etc. 
Hit räknas också den användarstatistik som dina studier hos Right skapar, såsom när och i vilken omfattning du 
gjord vissa kurser och kursdelar samt arbetsuppgifter och dina svar på uppgifterna. Dessa uppgifter används för 
att Right på din begäran ska kunna utfärda ett intyg när en kurs avslutats. Deltagaruppgifterna lagras 
tillsammans med kursintyget och finns tillgängligt på Min sida när du är inloggad. 

3.2. Vi samlar bara in sådana personrelaterade uppgifter som behövs för att uppfylla vårt åtagande mot dig 
som kursdeltagare. Vanligen endast personnamn och personlig e-postadress. Övriga uppgifter, som inte är 
personuppgifter, utan uppgifter kopplade till ditt företag eller din arbetsgivare används för att ställa ut faktura. 
Detta omfattar även användning av dina uppgifter och företagets uppgifter för nödvändig administrationen av 
kurssystemet samt för vårt behov att informera om nya kurser och för marknadsföringsändamål. 

3.3. Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part såvida det inte är nödvändigt för att genomföra avtalet 
(t.ex. sända e-post via vår e-postleverantör) eller för hantering av betalning (t.ex. bank eller inkassoföretag) 
eller för att uppfylla bokföringsskyldigheten.  

3.4. Vi raderar dina personrelaterade uppgifter när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla det ändamål 
som avses med lagringen och inga lagstadgade lagringsskyldigheter talar emot detta. 

Kursdeltagare kan själv radera sina genomförda kurser och all kursstatistik men kan då inte erhålla några 
kursintyg då samtliga underlag för att bedöma personens aktiviteter har tagits bort. 

Person som avslutat sitt kundförhållande med Right kan, genom att kontakta oss, få sina personrelaterade 
uppgifter raderade. Uppgifter om genomförda kurser raderas i takt med att vi bedömer att uppgifterna inte är 
relevanta för personen som bevis på genomförda studier.  
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4. Nyhetsbrev 

4.1. Om du har beställt vårt nyhetsbrev som informerar om ekonominyheter använder vi din e-postadress för 
att skicka dig detta. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till detta genom att klicka på länken för 
avbeställning som finns i nyhetsbrevet. 

4.2. Vår service med Ekonominyheter till våra kunders kunder är en tjänst som i första hand tillhandahålls 
redovisnings- och revisionsbyråer, nedan kallat Byrån. Ekonominyheterna sänds på Byråns begäran via e-post 
till specifik mottagare som kan vara en fysisk person eller en juridisk person. Vi tillhandahåller tjänsten på 
uppdrag av Byrån som genom denna tjänst uppfyller sin överenskommelse med sina kunder, juridiska eller 
fysiska personer, att bevaka och informera om ekonominyheter. Mottagaren av Ekonominyheterna kan när 
som helst stoppa denna informationstjänst via en länk i utskicket av Ekonominyheterna. Vår enda information 
om mottagaren är dennes e-postadress. Right är i detta fall ett så kallat personuppgiftsbiträde. 

5. Cookies 

5.1. Vad är cookies?  
Cookies är små textfiler som läggs in på din dator eller surfplatta och som sparar vissa inställningar och data för 
kommunikationen mellan vårt system och din webbläsare. Vi använder oss av så kallade session-cookies som 
raderas när webbläsaren stängs. Om inställningarna för din webbläsare förbjuder cookies så kan det hända att 
webbsidan inte längre fungerar som den ska. 

5.2. Så här använder vi cookies 
Cookies används för att göra det bekvämare att surfa på vår webbsida och för att säkerställa att webbsidan 
fungerar som den ska. Session-cookies har till uppgift att hålla dig inloggad så att du kan gå från en webbsida 
till en annan utan att behöva logga in vid varje sidbyte. Ingen information om in- och utloggning sparas. Det är 
bara ditt deltagande i en speciell kurs som sparas och du kan själv se detta i den speciella loggfil som skapas till 
varje kurs, kallad Studielogg. Som inloggad kan du radera en påbörjad kurs, varvid också loggfil och eventuellt 
kursintyg raderas. 

6. Information, rättelse och radering av uppgifter  
 

6.1. Du kan utan kostnad begära upplysning om vilka uppgifter som finns sparade hos oss och att uppgifterna 

rättas eller raderas. Med en giltig inloggning till righteducation.se kan du själv se dessa uppgifter. Du kan också 

kontakta oss närsomhelst, se nedan för kontaktuppgifter.  

Kontakta: 

Right Education Sweden AB 

Box 1296 

791 12 Falun 

Organisationsnummer 556850-9250 

Genom att logga in på vår webbplats med ditt personliga användarnamn och lösenord kan du se och ändra 

vissa uppgifter själv. Gå till Min sida för mera information om hur detta kan ske. 

Tänk på att användningen av Rights kurssystem kan begränsas eller avslutas helt om vi inte längre kan använda 

dina personrelaterade uppgifter. Varje kurs startas av och är kopplad till en fysisk person, en kursdeltagare. 

6.2. Du kan också invända mot Rights insamling, bearbetning eller användning av dina uppgifter genom att inge 

klagomål till Datainspektionen. 

  


