
Integritetspolicy för Learn to move AB 
Denna integritetspolicy ändrades senast 20 mars 2019 
 
Om Learn to move AB 

Learn to move AB är ett är ett utbildnings- innovations- och konsultföretag med vision att 
sprida kunskap om barns motoriska utveckling så att barnen får möjlighet att leva upp till sin 
fulla potential. 

Learn to move AB vill göra information om kurser och material inom området motorik 
tillgängligt för dig och dina personuppgifter kan komma att samlas in i samband med att du 
använder dig av någon utav våra tjänster eller när du själv väljer att förse oss med 
information. Därför kommer vi att samla in, hantera samt skydda dina personuppgifter i 
enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).  
 
Din integritet är viktig för oss och vi kommer därav hantera dina personuppgifter med stor 
respekt.  
 
Genom vår integritetspolicy vill vi tydliggöra hur vi behandlar din data samt redogöra för hur 
vi värnar dina intressen och ditt självbestämmande. 

Följande integritetspolicy gäller all data Learn to move AB hanterar om dig.  
 
Observera att följande av våra tjänster registrerar och lagrar data automatiskt: 
- www.learntomove.se 
- ulrika@learntomove.se 
- www.learntomove.se/sv/webshop 
- www.learntomove.se/en/webshop 
 

Vårt ansvar och dina rättigheter 

Grundaren av Learn to move AB är ansvarig för de personuppgifter vi hanterar kring dig.  

 Du har rätt till full insyn i din personuppgiftsbehandling och förflyttning av personuppgifter 
som kan behöva göras mellan web shop, websida och redovisningsbyrå samt 
samarbetsparners. Du kan begära rättning, begränsning eller radering av din persondata. Vid 
förfrågan om detta kommer vi att efterfråga uppgifter som styrker din identitet. Vi kommer att 
tillmötesgå önskan om radering av personuppgifter i möjlig mån med hänsyn tagen till 
bokföringslagen. Du har rätt att ifrågasätta vår hantering av dina personuppgifter samt 
frånta oss att handha din data. Vi raderar då dina personuppgifter från våra system inom 30 
dagar. Om vi under samtycke fått dela dessa med samarbetspartners meddelas du om dessa 
vilket ger dig möjlighet att ta ställning till om data ska raderas även där. All korrespondens 
kring radering av uppgifter sker via epost. 

Du kan när som helst invända mot vårt sätt att hanterat dina personuppgifter. Om du anser 
oss behandla dem på olämpligt sätt önskar vi att du låter oss veta detta.  

Att ta ansvar innebär för oss dels att följa GDPR och skydda dina uppgifter och handha dem 
med respekt för din integritet, men också att lämna ifrån oss persondata i det läge lagen 



kräver. Detta sker endast när behörig myndighet kräver ut information, vid utredning om brott 
eller vid skatteutredning. Vi tar även ansvar genom att alltid tillämpa säkra nätverk när vi 
hanterar din persondata. 
 
Att ta ansvar innebär för oss att du med lätthet ska kunna återkalla samtycke till 
prenumeration på nyhetsbrev och automatiserade informationsutskick. Därför hittar du en 
länk där du kan avsäga dig dessa kommunikationskanaler längst ned i varje automatiserat 
epost-utskick. 
 
Att ta ansvar innebär för oss att göra medvetna val kring de digitala verktyg och system vi 
tillämpar och de leverantörer vi samarbetar med. Detta innebär att vi valt databas, web shop, 
websidedistributör och epostleverantör som underlättar i arbetet med att efterfölja GDPR. Vi 
har ej ansvar över enskilda leverantörers integritetspolicy men informerar om att din integritet 
är en prioritet för oss. I relationer rörande bokföring och vid hantering av annan känslig 
information kräver vi att den andra parten har en tydlig integritetspolicy. 
 
Vi har full transparens i vilka digitala verktyg och system vi tillämpar. Vill du veta mer om 
dessa ber vi dig ta kontakt via epost. 
 

Relationer  

Vi ser viktigt på alla våra relationer och du anses vara i relation med oss om du tagit kontakt 
via någon av våra kommunikationskanaler.  
Vi särskiljer tre typer av relationer: 

Besökare: 

Om du visar intresse för våra produkter och tjänster genom att självständigt navigerar dig på 
vår web shop, websida eller i sociala medier kommer du att vara anonym. Således kommer 
inga personuppgifter att samlas in eller hanteras av oss.  

Användare: 

Om du aktivt tar kontakt med oss genom visat intresse, köp/hyra/ beställning av produkter 
och tjänster registreras du som användare. Detta sker även vid kursregistrering eller 
önskemål om att placeras på väntelista.  

Som användare kommer viss persondata att samlas in, lagras och hanteras av Learn to move 
AB. Detta preciseras närmare under nästa rubrik. Användare har alltid möjlighet att kontakta 
oss via någon av våra kommunikationskanaler för frågor, information, kommentarer, 
feedback och klagomål. Observera att Learn to move AB i vissa fall kommer att dela 
begränsade personuppgifter med leverantörer för att möjliggöra certifiering/kursintyg 
utskrivna av större organisationer. I dessa fall handlar det om Förnamn, Efternamn och 
avklarad Kurs.  

Leverantörer: 

Om du genom Learn to move AB erbjuder en produkt eller tjänst gratis, uthyrning eller till 
försäljning anses du vara leverantör. En leverantör kan vara egenföretagare eller tillhöra en 
större organisation. Detaljerna i relationen mellan Learn to move AB och aktuell leverantör 
definieras i individuella samarbetsavtal. 



Som Leverantör kommer viss persondata att samlas in, lagras och hanteras av Learn to move 
AB. Detta preciseras närmare under nästa rubrik. 
 

Vilken typ av personuppgifter lagras av Learn to move AB? 

Vilken persondata som lagras beroende på din typ av relation med Learn to move AB, via 
vilken/vilka kanaler relationen skapats samt beroende av vilka produkter och tjänster som 
beställts. Du kan dels aktivt delge oss persondata, men de kan även registreras automatisk, 
exempelvis via cookies. Du kan när som helst ta kontakt via någon av våra 
kommunikationskanaler för att få en exakt bild av vilken persondata som finns lagrad hos 
oss. Vi vill understryka att all insamlad data möter syftet att kunna erbjuda en riktad och 
effektiv service av oss, de system vi använder eller av våra leverantörer. Vi ägnar oss på inget 
sätt åt automatiserad profilering i vårt arbete. 

 
Personuppgifter som kan komma att lagras är: 

- Kön 
- För- och efternamn 
- Adress 
- Postnummer 
- Ort 
- Kommun 
- Land 
- Företagsnamn 
- Företagets kontaktuppgifter/adress 
- VAT-nummer/momsregistreringsnummer 
- IP-adress 
- Browser fingerprint 
- Web-adress 
- E-post adress 
- Automatiskt läskvitto för e-post 
- Telefonnummer 
- Kontakthistorik 
- Erfarenheter 
- Fotografier 
- Annan data du aktivt förser oss med via e-post, sociala medier, appar, post, fysiska 

möten eller på telefon. 

 
Känsliga personuppgifter 

Det kan uppkomma situationer där Learn to move behöver mer uppgifter än ovan angivet för 
att kunna erbjuda riktad och säker service till dig. I dessa fall samlas aldrig informationen in 
automatiskt eller via kontakt med tredje part. För information av känslig karaktär måste vi ha 
ditt aktiva samtycke för att få tillgång till informationen. 

 

 



Personuppgifter av känslig karaktär vi kan komma att hantera är 

- Kontaktuppgifter till förälder/vårdnadshavare/god man 
- Födelsedata 
- Födelseort/land 
- Hjälpbehov 
- Medicinsk bakgrund 
- Information rörande hälsa och säkerhet, så som allergier, medicinering, särskilda 

behov 

Om din relation till Learn to move AB innefattar praktiskt utförande av fysioterapeutiska 
tjänster kommer dessa även att hanteras i enlighet med Patientdatalagen, Patientlagen och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 
personuppgifter i hälso- och sjukvården. 
 

Varför behöver vi samla in och hantera personuppgifter? 

Learn to move ABs huvudsyfte som företag är att göra kunskap kring motorik lättillgängligt 
för dig som intresserad. Vi tar ansvar för att den information vi lagrar kring dig ska möta det 
syftet. 
 

Information och service 

Vi registrerar våra relationer för att på bästa sätt kunna förbättra och rikta vår service. Vi vill 
tryggt och effektivt kunna informera om produkter och event, leverera beställningar, hantera 
önskemål, kursregistreringar och betalningar samt på ett tillgängligt sätt korrespondera kring 
våra produkter, tjänster och dina önskemål.  Vi vill kunna erbjuda dig ett bra stöd och 
guidning i din utbildning och utveckling.  

För att säkra ett effektivt arbetssätt där du inte går miste om information kommer vi att via 
funktioner i databas och CRM-system använda tre typer av automatiserade epost-funktioner. 

Nyhetsbrev: 

Vårt nyhetsbrev går ut till dig som aktivt registrerat intresse för detta via vår webshop eller 
webformulär. Nyhetsbreven innehåller samlad information kring kursutbud, produkter, events 
och artiklar kopplat till fysioterapi, träning, hälsa och motorik.  

Notifikationer: 

Dessa meddelanden innehåller specifik information när du via någon av våra kanaler önskat 
mer information om en produkt eller kurs. 

Informationsbrev: 

Användare som har köpt, hyrt eller beställt en produkt via Learn to move AB erhåller 
automatiserat e-postutskick med detaljinformation. Detta kan innehålla detaljer om 
betalrutiner, kurslogi, digital produktinformation mm. Nya erbjudanden relaterade till tidigare 
intressen kan också förmedlas på detta vis. 

 

 



Sprida information/PR om dig som leverantör: 

Om du har en leverantörsrelation med Learn to move AB kan det bli aktuellt att vi lyfter 
information som erfarenheter, rekommendationer, sociala media-kanaler, utvärderingar och 
foton. Detta gör vi för att erbjuda dig som leverantör extra publicitet, göra dig tillgänglig för 
aktuell intressegrupp och sprida kunskap om din expertis. 
 

Tillvägagångssätt vid datainsamling 

När du söker kontakt med oss får vi del av vissa personuppgifter i form av telefonnummer, 
applikationer, sociala medier, visitkort eller epost-adress.  

Om du köper, hyr eller visar intresse för produkter eller tjänster i vår web shop eller registrerar 
dig via vår hemsida registreras aktuella personuppgifter och kan komma att delas med 
aktuell leverantör av tjänsten om nödvändigt. 
 
Hemsidan använder sig av cookies vilka styrs av det Amerikanska bolaget Google som en del 
av sidans analysservice. Data som samlas in via Google Analytics är anonymiserad och 
krypterad. 
 

Lagring av persondata 

Dina personuppgifter kommer att lagras hos Learn to move så länge du är kund hos oss. Vill 
du avsluta vår relation skickar du en önskan om uppsägning via epost. Vi kan komma att 
behöva spara vissa kunduppgifter under längre tid med hänsyn tagen till bokföringslagen och 
journalföringslagen.  
Vid uppsägning eller önskemål om radering av personuppgifter ber vi dig ta kontakt via 
följande adress: ulrika@learntomove.se 

Övriga kontaktuppgifter: 

Learn to move AB 
Ulrika Myhr 
Sollentunavägen 138 
191 48 Sollentuna 
Sweden 
 

Ändringar av Integritetspolicyn 

Learn to move AB har ambitionen att utvecklas som företag och är ständigt på jakt efter 
lösningar som effektiviserar arbetet och förbättrar servicen för ditt bästa. Vi förbehåller oss 
därför möjligheten att göra ändringar i integritetspolicyn när utvecklingen kräver. Vid 
omfattande förändringar som påverkar dig i relation med Learn to move AB kommer du att 
informeras om detta via epost. 

 

 

 



Godkännande av integritetpolicyn 

Om du väljer att använda våra tjänster eller initierar kontakt via någon utav våra kanaler från 
och med det datum denna Integritetspolicy utfärdades 25:e maj 2018- anses du ha gett ditt 
godkännande.  

Vi påminner om att du när som helst kan utnyttja din rätt att radera, rätta eller begränsa 
användandet av de personuppgifter vi har tillgång till om dig.  

 


