
 
 
Information om behandling av personuppgifter för Medical 
Expertise Sweden AB kursdeltagare 
 
 

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss och behandlas i enlighet 

med gällande dataskyddsregler. I denna informationstext beskriver vi hur och 

varför vi behandlar personuppgifterna för dig som är anmäld deltagare i en 

kurs av Medical Expertise Sweden AB.  

 

Vi samlar exempelvis in de personuppgifter du lämnar till oss i samband med 

att du kontaktar oss och anmäler dig till någon av våra kurser.  

 

Medical Expertise Sweden AB (org. nr 559209-6894) är 

personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

 

 

Behandling av personuppgifter  
 

Ändamål  Utförd behandling Kategori  

Försäljning av utbildning Uppgifter samlas in och 

sparas. Detta för att 

information inför, under 

och efter kurstillfället.  

• Namn 

• Email 

• Mobilnummer 

• Nuvarande 

befattning (ej tvingande) 

• Företag 

• Finansiering (Den 

betalandes 

namn/företag, 

adress, epost för 

fakturering) 

• Anteckningar 

 

Laglig grund för behandlingen: Avtal 

Lagringsperiod: I enlighet med bokföringslagen.  



 

 

 

Ändamål  Utförd behandling Kategori  

Genomförande av kurs Uppgifter sparas i syfte 

att säkerställa korrekt 

och relevant information 

under kursen.   

• Namn 

• Email 

• Mobilnummer 

• Närvaro 

• Ev. födoämnesallergi 

 

 

Laglig grund för behandlingen: Avtal 

Lagringsperiod: 5 år från registreringstillfället. 

 

 

 

 

Ändamål  Utförd behandling Kategori  

Validering av genomförd 

kurs efter kursens avslut 

Uppgifter lagras för att 

säkerställa korrekt samt 

relevant information 

under/efter kurstillfället.  

 
• Namn 

• Närvaro 
• Intyg 

 

Laglig grund för behandlingen: Intresseavvägning 

Lagringsperiod: 40 år från registreringstillfället för att Medical Expertise 

Sweden AB ska kunna garantera och validera genomförd kurs.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Laglig grund för behandlingen: Intresseavvägning  

 

 

 

Dina rättigheter  
 
Tillgång till dina personuppgifter  
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om 
dig.  
 
Rättelse 
Anser du att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära 
rättelse av uppgiften.  
 
Radering  
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. 
Detta gäller dock inte om vi enligt lag har en skyldighet att bevara 
uppgifterna.  
 
Dataportabilitet  
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat 
format. Denna rätt omfattar enbart uppgifter som du själv tillhandahållit oss 
och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder såsom exempelvis 
avtal.  

Ändamål  Utförd behandling Kategori  

Utvärdera och utveckla 

Medical Expertise 

Sweden AB:s kurser 

Anonyma uppgifter 

insamlas och sparas.  

 
• Utvärdering av kurs och 

kursinstruktör 


