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Irisgruppen  ǀ  Sveavägen 34, 111 34 Stockholm  ǀ  Phone 08-39 92 00 
www.irisgruppen.se  ǀ  Registered office in Stockholm 

Denna versionen är översatt till ”lättläst svenska” och kan skilja sig från originalversionen. 
För den senast uppdaterade och gällande versionen läs alltid originalversionen svenska som 
hittas på hemsidorna. 

Så hanterar Irisgruppen dina personuppgifter, 
lättläst   
 
När du kontaktar oss för att gå en utbildning 
eller för att söka ett jobb 
sparar vi uppgifter om dig. 
Det är dina personuppgifter vi sparar 
till exempel namn, adress, 
ålder, betyg och telefonnummer. 
 
Vi följer den lag som finns 
som talar om hur man får spara personuppgifter. 
Du kan vara trygg 
när du lämnar dina personuppgifter till oss. 
 
Vi på Irisgruppen finns i fyra bolag: 

1. Iris Sverige AB 
2. Competens Utbildning Sverige AB 
3. Iris Hadar AB  
4. Medlearn AB 

 
Det är Iris Sverige AB  
som är ansvarig för alla personuppgifter inom Irisgruppen. 
 
Iris Sverige AB 
Organisationsnummer: 556111–3555 
Adress: Sveavägen 34 
111 34 Stockholm 
Telefon: 08-399 200 
Mail: info@irisgruppen.se 

Dessa personuppgifter sparar vi 
När du går en utbildning eller insats 
När du deltar i våra utbildningar 
eller i en insats för att lättare få jobb 
då behöver vi spara uppgifter om dig. 
 
Till exempel: 
Namn, adress, telefon, e-postadress,  
personnummer, närvaro, resultat på prov, bedömningar och betyg,  
studieplaner och andra dokument som redovisar dina resultat. 
 
Uppgifter om dig behövs  
för att du ska kunna använda våra datorprogram. 
 
Vi behöver också kunna berätta  
för den som betalar för din utbildning  
till exempel Arbetsförmedlingen eller en kommun 
att du deltar och lär dig saker.  
 

mailto:info@irisgruppen.se
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När du söker ett jobb 
När du söker ett jobb hos oss sparar vi dina kontaktuppgifter till exempel din adress 
ålder, utbildning och vad du arbetat med tidigare 
och andra uppgifter som du valt att lämna till oss. 
 
Om du inte får den lediga tjänsten, 
kanske det blir ett ledigt jobb om några månader. 
Då är det bra om vi har kvar uppgifterna om dig.  
 

När du kontaktar oss 
När du kontaktar oss eller anmäler intresse till någon av våra utbildningar 
sparar vi uppgifter om dig, 
till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer. 
På så vis kan vi svara på dina frågor 
och berätta för dig om de kurser du är intresserad av  
genom brev, e-post eller sms. 
 
Vi sparar även kontaktuppgifter  
till de personer som vi samarbetar med  
i företag och organisationer.  
 

När vi skriver i sociala medier 
Irisgruppen har fem hemsidor: 
www.competens.se 
www.medlearn.se 
www.iris.se 
www.irisgruppen.se 
www.intesynas.se 
Vi finns också på Facebook, Instagram och LinkedIn. 
De personer vi skriver om där 
har sagt att det är okej till oss. 
 
Personuppgifter ska inte finnas på våra sidor på internet 
om det inte är nödvändigt. 
 
Vi frågar alltid personen först, 
innan vi publicerar en bild 
eller andra uppgifter om till exempel 
utbildning, namn eller funktionsnedsättning.  
 
Ibland gör vi undantag 
till exempel när en politiker är på besök. 
 
Vår kommunikationsavdelning tar regelbundet bort inlägg 
som de inte tycker behöver finnas kvar längre 
på Facebook, Instagram och LinkedIn. 
Minst en gång per år går vi igenom hemsidorna. 
 

Vi styrs av olika lagar 
Irisgruppen följer de lagar som finns.  
 
Eftersom du kan gå utbildning hos oss 
måste vi följa Skollagen 
och Lagen om Yrkeshögskolan. 
 
Bokföringslagen säger  
att vi måste bokföra och ha ordning på våra pengar.  

http://www.competens.se/
http://www.medlearn.se/
http://www.iris.se/
http://www.irisgruppen.se/
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För att bokföringen ska bli rätt 
måste vi ha rätt uppgifter om de personer 
som finns i våra utbildningar. 
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Vi måste också ibland rapportera  
till CSN, Centrala Studiestödsnämnden 
så att du som går utbildning hos oss 
får rätt summa pengar från CSN. 
 
Därför är det viktigt att vi sparar  
och behandlar dina personuppgifter 
så som lagen säger. 
 

Länder utanför EU 
Vi köper IT-tjänster av andra företag  
till exempel Microsoft och itslearning. 
De sparar våra datafiler åt oss. 
Ibland lagrar de data i ett land utanför EU. 
Då följer de gällande regler. 
 

Vi rensar bort uppgifter som inte längre behövs 
Vi sparar inte uppgifterna om dig 
längre än vad som behövs. 
 
När du gått en utbildning hos oss, 
brukar vi ta bort uppgifterna om dig nio månader senare. 
 
När du sökt ett arbete hos oss 
tar vi bort uppgifterna om dig efter två år 
eller tidigare om du ber om det. 
 
I övriga fall tar vi bort dina uppgifter  
ett år efter att kontakten avslutats, 
om vi inte kommit överens om något annat. 

Dina rättigheter 
Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, 
kan du få dessa gratis en gång per år.  
 
Om du vill ändra något 
i de uppgifter vi har om dig 
kan du kontakta vårt dataskyddsombud. 
Han heter Martin Arserius. 
Du kan maila eller skriva brev. 
Brevet måste vara undertecknat med ditt namn. 
 
Adressen är: 
Iris Sverige AB 
Att: Martin Arserius 
Sandsborgsvägen 52 
122 88 Enskede 
 
eller maila: 
dataskyddsombud@irisgruppen.se 
 
Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter fel 
kan du klaga hos Datainspektionen 
www.datainspektionen.se 
 

mailto:dataskyddsombud@irisgruppen.se
http://www.datainspektionen.se/
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