
Så använder Metod & Fakta AB personuppgifter. 

 

För Metod & Fakta AB handlar den nya dataskyddsförordningen om två saker: transparens 

och tydlighet. Vi stödjer helt tanken bakom förordningen och vi vill att du ska känna dig trygg 

med hur vi hanterar dina personuppgifter. 

På den här sidan kan du läsa om vår integritetspolicy och hur du ska göra om du vill få 

tillgång till information eller rätta den information vi har om dig som kund eller framtida 

kund.  

Först och främst vill vi berätta att inga uppgifter som vi får, har och sparar är några känsliga 

personuppgifter. 

Uppgifterna vi har i vårt adressregister är namnet på och adressen till skolan eller företaget 

som redan handlat hos oss eller som vi hoppas ska handla. Det är officiella uppgifter som vi 

registrerar och är inte några personuppgifter. Vi har också kontaktpersoner på alla skolor 

och företag i vårt adressregister. För kontaktpersonerna sparar vi för- och efternamn och, 

om vi fått det, även e-postadressen. För de kontaktpersoner som vi får reda på roll och vad 

de vill ha information om, så sparar vi även det för att kunna anpassa utskick till rollerna 

ibland. 

Därutöver sparas information om den försäljning som gjorts till skolan eller företaget. En 

order kan vara både en organisatorisk uppgift och en personuppgift, eftersom en order ofta 

också är kopplad till den person som gjorde beställningen. 

Många hör av sig direkt till oss för att anmäla sig till nyhetsbreven om våra studieskärmar i 

olika modeller. Ibland kan vi själva också hitta företag och organisationer som vi verkligen 

tycker borde ha nytta av det vi vill dela.  Så för att kunna skicka den önskade informationen 

behöver vi alltså spara kontaktpersonens kontaktdetaljer i vårt adressregister.  

 

Du kan närsomhelst avbryta din prenumeration av våra nyhetsbrev genom att klicka på det 

tydligt angivna ”Unsubscribe” eller ”Avregistrera” eller meddela oss direkt via e-post 

info@metodochfakta.se 

 

När du navigerar på vår hemsida registreras också din IP-adress. Vi använder oss av cookies 

när du navigerar på vår hemsida. En cookie är en liten mängd data som skickas till din 

webbläsare från en webbplats. Våra cookies tillhandahåller information som underlättar din 

användning av vår webbplats. De samlar information om din användning av vår webbplats, 

din dators operativsystem och webbläsartyp, din geografiska position och eventuell 

ursprungssida om du anlänt till vår hemsida via en länk på en annan webbplats. 

 

Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas/anonymiseras om samtycket 

återkallas. Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar Metod & Fakta AB:s rätt och 

skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, t ex 

bokföringslagen. Personuppgifter som inte längre är nödvändiga för de ändamål som de 

behandlas för raderas/anonymiseras. Detta är ett pågående arbete och kommer att fortgå 



löpande. 

 

Önskar du att få information om dina personuppgifter eller få dessa 

raderade/anonymiserade, vänligen kontakta oss på info@metodochfakta.se   

Senast uppdaterad: 2019-03-26. 

Metod & Fakta AB 

Möllevångsvägen 39 

222 40 LUND 

Org.nr: 556693-2835 

Tel. 046 12 80 02 

E-post: info@metodochfakta.se  

 

 

 


