
 
 
 

Policy för hantering av personuppgifter 
Syftet med den här policyn är att säkerställa att Meningsbygget - Eva Bergs textbyrå hanterar 
personuppgifter korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - 
GDPR). 
  
Jag som äger företaget, Eva Berg, ansvarar för insamling, lagring och hantering av personuppgifter. 
Om du vill komma i kontakt med mig angående den här policyn kan du mejla eva@meningsbygget.se 
eller skriva ett brev till: 
  
Meningsbygget 
Hässlebergsvägen 68 
694 34 Hallsberg 
  

Hantering av personuppgifter 
Detta är en sammanställning av vilka uppgifter som samlas in och hur de lagras och hanteras.  
Personuppgifter lämnas aldrig vidare utan din tillåtelse. 
  

Uppgifter som lämnas i kontaktformulär på meningsbygget.se  

eller i mejl till e-postdomänen @meningsbygget.se  
Meningsbygget samlar endast in och lagrar de uppgifter som krävs för att kunna besvara dig eller ge 
dig en offert, vilket oftast handlar om namn, e-post och telefonnummer.  
  
De i uppgifter som du lämnar i kontaktformulär eller mejl sparas på mejlservern (one.com) samt i 
Outlook på datorn och i telefonen. Om vi senare inleder ett samarbete av något slag kommer 
uppgifterna sparas även på Onedrive.  
  
Om vi inte inleder ett samarbete kommer mejlen med dina uppgifter raderas 1 år efter den senaste 
kontakten, om vi inte avtalat något annat. Jag kommer inom den tiden eventuellt kontakta dig med 
erbjudanden som jag tror att du är intresserad av, som är kopplade till det vi tidigare kommunicerat 
om. Jag kommer däremot inte skicka nyhetsbrev eller liknande till dig, om du inte har bett om det. 
Du kan när som helst be mig att ta bort dina personuppgifter. 
  

Uppgifter som lämnas när du beställer kostnadsfritt material  

eller börjar prenumerera på ett nyhetsbrev 

Meningsbygget använder tjänsten Mailerlite för att marknadsföra och skicka ut kostnadsfritt material 
och nyhetsbrev. När du beställer kostnadsfritt material eller börja prenumerera på ett nyhetsbrev 
kommer dina uppgifter sparas hos Mailerlite. 
  
De uppgifter som du lämnar i formulär hos Mailerlite sparas endast på deras server. De finns kvar tills 

du självmant avregistrerar dig eller blir manuellt bortplockad från e-postlistan.  

Mailerlite ansvarar för hur de hanterar dina personuppgifter. Information om det kan du hitta på 

deras webbplats mailerlite.com.  

mailerlite.com


 
 
 

Uppgifter som lämnas när du anmäler dig till en kurs  

och skapar ett konto på kursplattformen Klarspråk online 
Meningsbygget använder tjänsten Thinkific för kursplattformen Klarspråk online. När du skapar ett 

konto på Klarspråk online kommer dina uppgifter sparas hos Thinkific. 

De uppgifter som du lämnar på Thinkific sparas endast på deras server. De finns kvar tills du 

självmant tar bort ditt konto. 

Thinkific ansvarar för hur de hanterar dina personuppgifter. Information om det kan du hitta på deras 

webbplats thinkific.com. 

De fakturauppgifter som du lämnar vid anmälan till en kurs kommer sparas bokföringsprogrammet 

Bokio och på Onedrive. Fakturor sparas så länge lagen kräver det. 

Kunder 
Kunder är de som anlitar Meningsbygget för ett uppdrag, eller som är kontaktpersoner för en 
organisation som anlitar Meningsbygget.  
  
Personuppgifter om dig som kund/beställare lagras på mejlservern, i Outlook på datorn och i 
telefonen samt på Onedrive. Fakturor och personuppgifter på dessa sparas i bokföringsprogrammet 
Bokio samt på Onedrive.  
 
Meningsbygget samlar inte in fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att kunna utföra uppdraget 
och fakturera. Om du som privatperson anlitar Meningsbygget kommer jag behöva ditt 
personnummer och din adress för att kunna fakturera dig. 
  
Fakturor sparas så länge lagen kräver det. Övriga uppgifter raderas 3 år efter avslutat samarbete, om 
inget annat avtalats.  

Leverantörer 
Personuppgifter om dig som leverantör sparas så länge Meningsbygget fortsätter använda dina 
tjänster. Fakturor och kvitton till Meningsbygget sparas i bokföringsprogrammet Bokio samt på 
Onedrive. De sparas så länge lagen kräver det. 
  

Samarbetspartners 
Samarbetspartners är personer eller organisationer som samarbetar med mig i olika projekt, till 
exempel som författare eller formgivare.  
  
Personuppgifter om dig som kund/beställare lagras på mejlservern, i Outlook på datorn, i telefonen 
samt på Onedrive. Meningsbygget samlar inte in fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att 
kunna utföra uppdraget/samarbetet. Dina personuppgifter raderas 3 år efter avslutat samarbete, om 
inget annat avtalats.  
  

Radera eller ta del av personuppgifter 
Om du vill ta del av de uppgifter som Meningsbygget lagrar om dig är du välkommen att kontakta 
mig på eva@meningsbygget.se 
  
Om du inte längre vill att Meningsbygget lagrar dina personuppgifter kan du mejla mig på 
eva@meningsbygget.se så tar jag genast bort alla uppgifter om dig. 
  



 
 
 

Uppdatering av policyn 
Den här policyn uppdateras när Meningsbygget börjar samla in eller hantera personuppgifter på 

något nytt eller annorlunda sätt. Jag, Eva Berg, ser dessutom över policyn minst 1 gång per år. 

  
Senast uppdaterad: 2019-10-08 
  
 


