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Samtycke till och information om behandling av dina 
personuppgifter i samband med användning av programvaran 
Loops  

1.1. Genom att registrera dig som användare av programvaran ”Loops” samtycker du som är fysisk person 
till att Linfre Education AB, 556746-4440, (nedan ”Lin”) behandlar personuppgifter om dig. Är du 
under 13 år ska målsman samtycka till behandlingen.  

1.2. Lin är personuppgiftsansvarig för behandlingen. 

1.3. De uppgifter som behandlas är sådana uppgifter som du själv lämnar till Lin genom inmatning i Loops, 
sådana uppgifter som Lin för att kunna identifiera användare av programvaran. Lin behandlar också 
sådana uppgifter som genereras av programvaran i anledning av ditt användande av den.  

1.4. Personuppgifterna behandlas för att kunna tillhandahålla programvarans funktioner till dig, samt för att 
utveckla programvaran – vilket inkluderar analyser av användarbeteende, felsökning för att identifiera 
fel i programvaran och statistiska analyser.  

1.5. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till dig själv. Uppgifter kan i övrigt i enskilda fall komma att 
lämnas ut till tredje man om du särskilt samtycker till utlämnandet. Användandet av Loops förutsätter 
att du samtycker till att vi behandlar de uppgifter som anges som obligatoriska i 
registreringsformuläret. 

1.6. Personuppgifterna kommer att sparas av Lin under den tid detta är nödvändigt med hänsyn till 
ovannämnda ändamål med behandlingen, dock som längst sex månader efter att du avslutat ditt konto i 
Loops.  

1.7. Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka uppgifter Lin behandlar om dig och tillgång till de 
uppgifter Lin registrerat genom att kontakta oss.  

1.8. Anser du att någon uppgift om dig är felaktig har du rätt att begära att uppgiften rättas. Kontakta oss i 
så fall och berätta vilken uppgift du tycker är felaktig och berätta för oss varför den skall rättas.  

1.9. Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (fryses) om du anser att de 
personuppgifter Lin behandlar inte är riktiga, om behandlingen skulle vara olaglig, om Lin inte längre 
behöver spara eller behandla uppgifterna men om du trots detta behöver dem för att kunna göra 
gällande rättsliga anspråk eller om du invänt mot behandlingen och fram tills att Lin hanterat din 
invändning. 

1.10. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du då återkallar ditt samtycke 
kommer de personuppgifter Lin registrerat om dig att raderas (rätten att bli bortglömd). Ditt konto i 
Loops kommer därefter inte att kunna användas. 

1.11. Anser du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig har du rätt att skicka in ett klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen), som är tillsynsmyndighet. Mer information finns på 
www.datainspektionen.se. 

1.12. Lins kontaktuppgifter är Linfre Education AB, Anders Carlssons gata 9, 417 55 Göteborg, 
telefonnummer 010-209 63 00 och e-post hej@lineducation.se.  


