
Konsulthusets Integritetspolicy 
	Genom	att	surfa	vidare	godkänner	du	att	vi	använder	cookies  

 
Denna hemsida använder ”cookies” för att ge dig bästa möjliga användarupplevelser samt att 
kunna analysera den trafik som sker på hemsidan. Vi behöver ditt godkännande så du kan 
använda hemsidan på bästa möjliga sätt. 
 
 

Vår integritetspolicy 
Välkommen till Konsulthusets sida om behandling av personuppgifter och varför vi samlar in 
olika typer av uppgifter. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och 
vad vi gör - respektive inte gör - med dem. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter 
du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och ge dig bästa möjliga 
upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss. Vi vill tydliggöra ansvaret för 
att skydda dina rättigheter och din integritet. 

Svenska Konsulthuset Development AB, är en utbildningsleverantör och är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när: 

• du anmäler dig till någon av våra utbildningar eller nyhetsbrev 
• du har en fråga och/eller kontaktar oss 
• du besöker vår hemsida och accepterar cookies 
• du laddar ner information från vår hemsida 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? Vid anmälan till våra utbildningar/seminarier 
behöver vi deltagarens 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 och företagsuppgifter. 

Kommunikation: Vi använder data för att hålla kontakten med dig via e-post, telefon eller 
andra sätt. När du laddar ner ex. en PDF så kan en av våra konsulter kontakta dig för att ge 
svar på dina frågor om våra utbildningsprogram. 

Vår gallringsrutin: Vi sparar dina personuppgifter i normalfallet tre år. Vi har flera deltagare 
som under ett antal år genomför olika modulerna i våra utbildningsprogram. Om personen 
ifråga vill att vi raderar personuppgifterna tidigare så gör vi givetvis detta.  
 

Profilering och hantering av cookies: Vi använder oss av Google Analytics för automatiserat 
beslutsfattande. Information om hur vi hanterar cookies har du här nedan. 

 



Information om cookies  
Denna hemsida använder ”cookies” för att ge dig bästa möjliga användarupplevelser samt att 
kunna analysera den trafik som sker på hemsidan. Vi behöver ditt godkännande så du kan 
använda hemsidan på bästa möjliga sätt.  

 

Cookies: Konsulthusets webbplatser använder cookies. En cookie är en kort text som 
skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. Konsulthusets 
använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt 
överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar 
också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har 
registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en 
cookie.  
 
Cookies på Konsulthusets webbplatser: På Konsulthusets webbplatser används både sessions 
cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i 
minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i 
slutanvändarens system.  
 
Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och 
de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid 
varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller 
någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. Konsulthusets 
webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, 
underlätta statistikinsamling. 

 
Alternativ: Om du inte vill acceptera cookies från Konsulthusets webbplats kan du välja att 
lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar 
emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller 
vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information 
om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat 
användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av Konsulthusets 
webbplatser.  

 

 


