
 

 

 

 

 

 

 

Integritetspolicy Teknikens Hus  
Teknikens Hus är mån om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Vi följer 
dataskyddsförordningen GDPR, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha 
kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför och vi 
skyddar dina data på bästa möjliga sätt.  

Insamling av personuppgifter  
Teknikens Hus är registreringsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för 
dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelse. Vi samlar in information från dig 
när du registrerar dig på vår webbplats, bokar en skolklass, klubbaktivitet, läger, utbildning eller ett event.  

Så använder vi din information 
Den information vi samlar in från dig kan användas för att: 
• Kontakta dig via e-post, adress eller telefon 
• Skicka informationsmaterial och nyhetsbrev 
• Förbättra vår kundservice  

Utlämnande av information till tredje part  
Teknikens Hus är de enda som äger information som samlas in via webbformulär eller på annat sätt. Din 
personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något 
annat företag eller organisation, i något syfte, utan ditt samtycke. Teknikens Hus använder inte cookies på 
sin hemsida.  

Lagring och gallring av personuppgifter  
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som 
ska uträtta ett specifikt jobb t.ex. fakturering eller kundservice, får hantera personligt identifierbar 
information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en 
säker miljö med backup- och virushantering för att skydda lagrade personuppgifter. 

Dina rättigheter och val  
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta 
Teknikens Hus som vid begäran skickar dig information dina personuppgifter och hur de hanteras. Du har 
rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de visar sig felaktiga, inbegripet rätten att komplettera 
ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av 
Teknikens Hus, med undantag om du har en obetald skuld.  



Avsluta prenumeration 
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar via 
nyhetsbrev. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar 
prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. 

Samtycke 
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy. 

Kontakt 
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på 
ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett oriktigt sätt kan 
du kontakta Teknikens Hus personuppgiftsombud. Du har också rätt att lämna in klagomål till 
tillsynsmyndighet. Du kan kontakta vårt ombud genom adressen personuppgiftsombud@teknikenshus.se 

Uppdatering av integritetspolicy  
Vi meddelar dig om väsentliga förändringar sker i vår integritetspolicy t ex syftet med användningen av 
dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter. Den senaste versionen finns alltid 
tillgänglig på vår webbplats. 
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