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GDPR	  Policy	  
Alla	  Leder	  Sverige	  AB	  (org.nr	  :	  556870-‐2202	  )	  har	  åtagit	  sig	  att	  respektera	  och	  skydda	  din	  
integritet	  enligt	  gällande	  bestämmelser	  och	  lagstiftning.	  Detta	  är	  vårt	  styrdokument	  kring	  
GDPR	  och	  berättar	  hur	  vi	  hanterar	  information	  gällande	  personuppgifter.	  	  
	  
1. Innehållsförteckning	  
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2.	  Översikt	  
3.	  Vilka	  vi	  är	  och	  hur	  du	  kontaktar	  oss	  
4.	  Vilka	  personuppgifter	  vi	  samlar	  in	  
5.	  Hur	  vi	  använder	  personuppgifter	  
6.	  Delning	  och	  överföring	  av	  personuppgifter	  
7.	  Hur	  vi	  skyddar	  personuppgifter	  
8.	  Hur	  länge	  vi	  behåller	  personuppgifter	  
9.	  Vilka	  dina	  rättigheter	  är	  avseende	  dina	  personuppgifter	  
10.	  Ändringar	  av	  integritetspolicyn	  
	  

2. Översikt	  
Alla	  Leder	  Sverige	  AB	  (hädanefter	  benämnt	  som	  Alla	  Leder)	  har	  åtagit	  sig	  att	  respektera	  och	  
skydda	  din	  integritet.	  Vi	  agerar	  i	  enlighet	  med	  gällande	  lagstiftning.	  
	  
I	  denna	  integritetspolicy	  förklarar	  vi	  hur	  vi	  samlar	  in,	  använder	  och	  delar	  personuppgifter.	  	  
	  
3. Vilka	  vi	  är	  och	  hur	  du	  kontaktar	  oss	  
Alla	  Leder	  jobbar	  med	  personlig	  utveckling,	  ledarskap,	  coaching	  och	  yoga.	  Vi	  vill	  göra	  
utveckling	  enklare	  och	  jobbar	  såväl	  med	  individer	  som	  grupper.	  Kontakta	  oss	  via	  mail	  
till@allaleder.com.	  
	  
4. Vilka	  personuppgifter	  vi	  samlar	  in	  
Kunder,	  prospekts	  och	  samarbetspartners	  
Vi	  sparar	  nödvändiga	  uppgifter	  för	  kontakt	  och	  fakturering	  så	  som	  namn,	  adress,	  mail	  och	  
telefonnummer	  samt	  bilder	  och	  filmer.	  Vi	  sparar	  email	  och	  telefonnummer	  via	  mailchimp	  
som	  är	  vår	  externa	  portal	  för	  nyhetsbrev.	  Individen	  kan	  själv	  avanmäla	  sig.	  	  
	  
5. Hur	  vi	  använder	  personuppgifter	  
Vi	  använder	  nyhetsbrev	  (via	  mailchimp)	  och	  vid	  behov	  sms-‐lista	  (via	  Supertext)	  där	  individen	  
på	  egen	  hand	  kan	  avregistrera	  sig.	  Via	  vår	  webshop	  genom	  externa	  portalen	  one.com	  lagras	  
köp	  såväl	  som	  genom	  teachable.com.	  Vi	  sparar	  även	  information	  i	  google	  drive.	  	  
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6. Delning	  och	  överföring	  av	  personuppgifter	  

Hantering	  av	  personuppgifter	  sköts	  endast	  av	  Alla	  Leders	  ägare	  och	  berörda	  parter	  så	  som	  
företagets	  ekonom.	  
	  

7. Hur	  vi	  skyddar	  personuppgifter	  
Dina	  uppgifter	  stannar	  hos	  oss.	  Vi	  varken	  byter,	  säljer	  eller	  överför	  personuppgifter	  till	  
tredje	  part.	  	  
	  

8. Hur	  länge	  vi	  behåller	  personuppgifter	  
Personuppgifter	  lagras	  i	  24	  månader	  från	  det	  att	  du	  varit	  inaktiv	  hos	  oss.	  	  
	  

9. Vilka	  dina	  rättigheter	  är	  avseende	  dina	  personuppgifter	  
Du	  kan	  alltid	  be	  om	  att	  få	  dina	  uppgifter	  raderade.	  Maila	  till	  till@allaleder.com	  för	  sådan	  
åtgärd.	  	  
	  

10. Ändringar	  av	  integritetspolicyn	  
Ändringar	  kan	  komma	  att	  ske	  i	  integritetspolicyn.	  Aktuell	  policy	  hittar	  du	  alltid	  via	  vår	  
webb.	  	  

	  


