Informationspolicy Tengnäs Läromedel AB
Vilka personuppgifter som samlas in
Tengnäs Läromedel AB behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att
behandlas inkluderar till exempel namn, personnummer, skoltillhörighet, adress, e-postadress och telefonnummer.
Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning, intresseanmälningar, per telefon eller vid besök
på läromedelsutställningar.
Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den
tjänst och/eller produkt du beställt, om du inte lämnar dina personuppgifter.
Vi samlar inte in någon personlig information från utomstående företag. Vi lämnar inte heller några
personuppgifter vidare till andra företag.
Försäljning sker genom samarbete med Läromedia Bokhandel AB och dess underföretag LogistikTeamet AB,
samt med GR Utbildning. Vid försäljning genom LogistikTeamet AB och GR Utbildning erhåller vi motsvarande
personuppgifter. Vid försäljning genom Läromedia Bokhandel AB erhåller vi begränsade personuppgifter.

Ändamål med personuppgiftsbehandling
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Du samtycker även till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan, samt utgöra
underlag för våra marknads- och kundanalyser och statistik för att kunna ge dig ett bättre erbjudande och
bättre service. Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda
dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss, till exempel
i form av nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje
marknadsföringstillfälle.

Lagring av personuppgifter
Tengnäs Läromedel AB vidtar största möjliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst,
förändring eller missbruk.

Du godkänner när du kryssar för rutan och skickar formuläret
När du beställer en tjänst eller vara från oss och kryssar i rutan eller klickar på knappen ”Beställ”, "Skicka"
eller "Anmäl" i våra formulär, så godkänner du att vi lagrar dina uppgifter för ovanstående ändamål.

Personuppgiftsansvarig
Enligt PuL har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas, blockeras eller raderas. Du har även
rätt att en gång per år, gratis, begära skriftlig information, ett så kallat registerutdrag, om vilka personuppgifter
som vi behandlar om dig genom att skicka en skriftlig undertecknad ansökan till vår adress nedan.
Märk ansökan med "Begäran om registerutdrag".
Tengnäs Läromedel AB, 559137-2825, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter
som du lämnar när du fyller i kontaktformulär på webbplatsen och vid besök på läromedelsutställningar.
Adress: Tengnäs Läromedel AB, Bivägen 7, 311 72 Falkenberg

