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1 Integritetspolicy för HELA BARN Samtalsledare och andra 
HELA BARN vet att personlig integritet är viktig för våra Samtalsledare, leverantörer 
och webbplatsbesökare och vårt mål med denna policy är att på ett tydligt och 
transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar dina 
personuppgifter så att du kan känna dig säker på att vi hanterar dina personuppgifter 
på ett lagligt och säkert sätt. 

Vi utför all hantering i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan 
tillämplig integritetslagstiftning. 

2 Personuppgiftsansvarig 
Hela Barn AB, 559282-0798, Gäddviksvägen 3, Huddinge, 0702799246 och 
info@helabarn.com, (”Bolaget”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 
personuppgifter och att sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning. 

Om du har några frågor eller önskar ytterligare information om behandlingen av dina 
personuppgifter se kontaktuppgifter ovan. 

3 Hur vi samlar in uppgifter om dig 
Vi samlar in personuppgifter om dig på flera olika sätt. Exempelvis kan det ske när du 
registrerar dig för att använda en av våra tjänster eller när du går HELA BARN.  

Vi kan också samla in uppgifter om dig från din arbetsgivare om denne är vår kund eller 
leverantör till oss eller från information ni lämnar på vår webbsida. 

4 Vilka personuppgifter som behandlas om dig 
Vi behandlar följande personuppgifter om dig. 

Kunder 

Om du är kund hos oss, kan vi behöva behandla följande personuppgifter om dig: 

• namn, email adress, adress och telefonnummer; 

• personnummer; 

• matpreferenser/allergier. 

Leverantörer 

Om du är leverantör till oss, kan vi behöva behandla följande personuppgifter om dig: 

• namn, email adress, adress och telefonnummer; 

• personnummer. 

HELA BARN Samtalsledare 

Om du går utbildning, behandlar vi följande personuppgifter om dig: 

• namn, email adress, adress och telefonnummer; 
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• personnummer; 

• matpreferenser/allergier; 

• Datum då du/ni gick HELA BARN Samtalsledare utbildning,  

 

5 Vilka ändamål dina personuppgifter behandlas för  
Behandling av dina personuppgifter sker för följande ändamål: 

• för att vi ska kunna tillhandahålla, utföra, fakturera, och förbättra våra tjänster till 
dig 

• för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar, 
t.ex. gällande redovisning  

• för att vi ska kunna kommunicera och skicka marknadsföringsmaterial och annan 
information om våra tjänster till dig 

6 Vilken rättslig grund behandlingen stöds på 
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är 

• att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller 
din arbetsgivare, 

• att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga 
förpliktelser, t.ex. gällande redovisning och annat, och / eller 

• samtycke från dig att behandla dina personuppgifter för kommunikation och 
marknadsföringsändamål. 

Värdet av din certifiering som HELA BARN Samtalsledare består till viss del i att endast 
de som har gått utbildning för använda sig av HELA BARN materialet. För att 
upprätthålla detta, måste dina uppgifter behandlas för att uppnå en säker 
identifiering. 

7 Marknadsföring 
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra och informera 
dig om våra tjänster, produkter och uppdateringar inom modellen / HELA BARN 
material. Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta 
marknadsföring genom att skicka ett email till oss på info@helabarn.com eller skicka 
brev till vår registrerad adress. 

8 Vilka som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter 
Bolagets utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa 
situationer kommer det dock vara nödvändigt, bl.a. kan de komma att lämnas ut till de 
leverantörer som Bolaget samarbetar med för att de ska kunna utföra de tjänster som 
vi är beroende av för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster 
till dig. Det gäller i huvudsak följande leverantörer. 
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• Microsoft/ Google / Facebook / LinkedIn - Vi använder oss av Microsofts/ 
Googles / Facebooks / LinkedIns produkter och systemtjänster för vårt interna 
arbete och externa marknadsföring. Det innebär att dina personuppgifter kan 
komma att behandlas av Microsoft/ Google/ Facebook / LinkedIn som vi (i viss 
mån) har anlitat som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av 
Microsoft/ Google/ Facebook / LinkedIn enligt deras villkor i en molntjänst inom 
EU. 

• Leverantörer och IT-leverantörer - Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster 
och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras 
personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina 
personuppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos 
oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker 
ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller 
installerade hos vår leverantör och innebär att vi överför personuppgifter till 
leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar 
uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.  

• Interna IT-system - Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i vårt 
säljstöd- och kundtjänstsystem. Dessa system är till för att kunna leverera de 
tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i 
samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de 
personuppgifter vi samlar in komma att hanteras. 

• Betallösningar - Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera 
betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, 
adresser och betalinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna 
leverera de tjänster du har beställt från oss.  

Bolaget vidtar alltid ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att mottagarna av dina 
personuppgifter inte behandlar dem för andra ändamål än vad som anges i denna 
bilaga och att behandlingen sker på ett säkert sätt. 

9 Var vi behandlar dina personuppgifter 
Vår målsättning är att all behandling av dina personuppgifter ska ske inom EU/EES. 
Trots detta kan dina personuppgifter i vissa fall komma att överföras till och behandlas 
i ett land som ligger utanför EU/EES, t.ex. på grund av att vi använder oss av 
molntjänstleverantörer.  

Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer vi vidta samtliga rimliga 
legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att dina 
personuppgifter hanteras och skyddas på adekvat sätt som är jämförbart med skyddet 
som erbjuds inom EU/EES. 

10 Hur länge vi sparar dina personuppgifter 
Bolaget kommer att behandla dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består 
(dvs så länge du väljer att vara registrerad HELA BARN Samtalsledare).   

Därefter kommer vi att behandla personuppgifter så länge behandlingen är nödvändig 
för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter kommer dock 
sparas som längst i tio år från avslutat avtal. Därefter kommer uppgifterna att raderas. 
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11 Dina rättigheter 
Enligt Dataskyddsförordningen och svensk lag har du följande rättigheter som du kan 
utkräva av Bolaget. 

Rätt till tillgång - Du har rätt att, utan ersättning, begära att få en bekräftelse på hur 
och vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt få en kopia av uppgifterna.  

Rätt till rättelse och komplettering – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få 
felaktiga personuppgifter om dig rättade. Rättelse ska ske utan onödigt dröjsmål. Du 
har också rätt att begära att få komplettera ofullständiga uppgifter om dig. 

Rätt till radering - Du har under vissa omständigheter rätt att begära och få dina 
personuppgifter raderade. Den rätten gäller dock inte om Bolaget kan visa på vissa 
särskilt tungt vägande skäl emot radering. 

Rätt till begränsning av behandling – Du har i vissa situationer rätt att begära 
begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. under tid Bolaget utreder 
om personuppgifterna om dig är felaktiga. 

Dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter om dig som du har 
tillhandahållit Bolaget. Du har också rätt att kräva att Bolaget ska underlätta en flytt av 
dina uppgifter till en annan part.  

Rätt göra invändningar – Du har i vissa situationer rätt att motsätta dig vår behandling 
av dina personuppgifter. Den rätten gäller dock inte om Bolaget kan visa på vissa 
särskilt tungt vägande skäl för att fortsätta behandlingen. När det gäller invänd mot 
marknadsföring är den rätten absolut. 

12 Kakor (cookies) 
På Bolagets webbplats kan det användas kakor. Kakor är små textfiler som lagras på 
besökarens dator och som används för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, 
dess funktionalitet och för att analysera hur den används. Ifall det blir relevant, kan du 
få mer information om hur vi använder kakor på relevant cookiespolicy. 

I din webbläsare kan du i inställningarna välja att inte tillåta att webbplatser sparar och 
läser data i kakor. I webbläsaren kan du även välja att radera tidigare lagrade kakor. 
Om du väjer att begränsa användningen av kakor på vår webbplats, kan det komma 
att påverka upplevelsen och dess funktionalitet. 

13 Ändringar i integritetspolicyn 
Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och uppdateringar i 
integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida. Denna 
integritetspolicy uppdaterades senaste den 1 januari 2021 

14 Klagomål 
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt i 
enlighet med gällande lagstiftning.  

Om du har frågor eller synpunkter gällande vår behandling av dina personuppgifter är 
du välkommen att kontakta Sandra McGinn och Maria Sköld, info@helabarn.com. 
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Anser du att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du 
lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

Läs mer om hur du lämnar klagomål till Datainspektionen på 
www.datainspektionen.se. 

 

1 jan 2021 


