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I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur Haldor AB, med org. nummer: 559023-7516 
hanterar personuppgifter. 

Vi vill också tydliggöra det ansvar vi har för att skydda dina rättigheter och din integritet 
genom att förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss och varför de 
behövs för att du ska få bästa möjliga upplevelse av Tjänsten. 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 
Haldor AB, Org. nummer: 559023-7516, Storgatan 25, 852 30 Sundsvall, Sweden, är 
systemleverantör av Haldors pedagogiska stödverktyg som nedan kallas “Tjänsten”. 
Haldor AB är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten 
och har då ansvar för organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns 
beskrivet närmare i våra Allmänna villkor. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
dina uppgifter i Tjänsten är “Kunden” som är den registrerade organisationen hos 
Haldor AB, vilket kan vara fri- eller offentliga skolor. Du som är användare och har egna 
inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för “Användaren”. I Tjänsten finns rollen 
“Systemadministratör” som är företrädare för Kunden i Tjänsten med ansvar att lägga 
upp användare och andra systemadministratörer, tilldela rättigheter och ge 
instruktioner till Haldor AB avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i 
Tjänsten. 

Haldor AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du 
delar med oss när: 

• du beställer Tjänsten 
• du har en fråga och/eller kontaktar oss via telefon, mejl eller chat 
• du anmäler dig till vårt nyhetsbrev 
• du anmäler dig till en onlinedemo, webbinar eller annat event 
• du besöker vår hemsida och accepterar cookies 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 
När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla 
användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt 
onlineidentifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten. De bilder och dokument 
som du väljer att ladda upp till systemet kommer att lagras av oss. Vid anmälan till en 
online-demo behöver vi dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. 

Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden 
personuppgifter, och vilka det är, variera beroende på vilken kommunikationskanal som 
används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, 



 
 
 

onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som är ostrukturerat 
material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. Information om 
vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på vår Cookiepolicy-sida. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Haldor AB samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att 
kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig 
bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Vi behandlar även in dessa 
personuppgifter för att kunna leverera och genomföra nyhetsbrev, erbjudanden samt 
olika event, som mässor eller webbinarier. Det behövs för att vi ska kunna identifiera 
dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för kommunikation. De 
personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera 
och skicka inloggningsuppgifter till dig. 

Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att 
du ska kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, 
kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten. 

Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning 
som du samtycker till. När du kontaktar oss via någon av kommunikationskanalerna till 
Haldor AB används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna 
kontakta dig och för att kunna förbättra vår service genom att spara ärendet vid 
återkommande frågor. Besöker du hemsidan Haldor.se samtycker du till cookies för 
behandlingen av dina uppgifter. 

Vilka delar vi personuppgifter med? 
I användningen av vissa funktioner i Tjänsten kan vi komma att dela personuppgifter 
med underleverantörer till Haldor AB inom EU/EES. Tjänsten körs i Microsofts 
molntjänst Azure. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen 
av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av 
Personuppgiftsbiträdesavtalet. Dina uppgifter som kund kan komma att samköras med 
en tredje parts register för att samla in mer information om dig som kund. Vi kan 
behöva dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen för att vi ska kunna 
tillhandahålla Tjänsten och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi delar 
personuppgifter om användare och kunder mellan bolagen inom koncernen när du har 
ett ärende till oss, om informationen behövs för att kunna hjälpa dig. Väljer du att 
aktivera en integration till Tjänsten kommer vi att dela de personuppgifter som den 
integrationen kräver, vilket då sker på din begäran. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Haldor AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation 
eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets 
upphörande kommer Haldor AB radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom ett 
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år efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet 
säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns 
säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras 
hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som 
behandlas för fakturering av sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. 
Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att 
fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra datan baserat på 
intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen sker 
med kontrollerad behörighetsstyrning. 

Vilka rättigheter har du? 
Du som registrerad kund hos Haldor AB har flera rättigheter som du bör känna till. Du 
har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett 
registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall 
även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina 
personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt 
att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli 
glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra 
avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut 
säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte 
finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända 
mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om 
behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, 
profilering och invända direktmarknadsföring. 

Our bot 
Our Haldor Education bot is enabled by Microsoft Bot Framework. The Microsoft Bot 
Framework is a set of web-services that enable intelligent services and connections 
using conversation channels you authorize. As a service provider, Microsoft will transmit 
content you provide to our bot/service in order to enable the service. For more 
information about Microsoft privacy policies please see their privacy statement here: 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. In addition, your interactions with this 
bot/service are also subject to the conversational channel’s applicable terms of use, 
privacy and data collection policies. To report abuse when using a bot that uses the 
Microsoft Bot Framework to Microsoft, please visit the Microsoft Bot Framework website 
at https://www.botframework.com and use the “Report Abuse” link in the menu to 
contact Microsoft. 

Om du vill veta mer 
Har du frågor kring vår Integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter, vill 
radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter 
som finns på hemsidan www.haldor.se. 


