
InterMatte AB:s policy för hantering av personuppgifter 

 

1. Personuppgiftsansvarig 
Personuppgiftsansvarig är InterMatte AB med nedanstående kontaktuppgifter: 

InterMatte AB 

Månskäran 4 

245 38 STAFFANSTORP 

info@intermatte.se 

Org. Nr: 559299-1573 

 

2.Vilka uppgifter samlar vi in om dig och vad används de till? 
Lärare 

E-postadress, namn, skola och lösenord. Uppgifterna används för att fullgöra våra åtaganden mot dig 

som användare. E-postadressen används för att skicka ut relevant information om InterMatte från 

InterMatte AB. 

Skolelever 

E-postadress, namn, skola, lösenord och dina resultat i InterMatte. Uppgifterna används för att fullgöra 

våra åtaganden mot dig som användare. E-postadresserna används endast som användarnamn. Vi 

skickar inte ut information till elevernas e-postadresser. Det går bra att använda fiktiva e-postadresser. 

 

3. Hur använder vi dina personuppgifter? 
Ovanstående information vi samlar in om dig sparas på servrar i Sverige och kan endast kommas åt av 

InterMatte AB samt våra samarbetspartners Xile Software AB och Cygrids Communications AB. Ingen 

information lämnas vidare till tredje part i marknadsföringssyfte. Vi lämnar endast ut dina 

personuppgifter till tredje part om InterMatte AB ingår ett samarbete, tar över verksamhet eller 

överlåter verksamhet, och om det anses nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden mot dig som 

användare av InterMatte. 

För att du som användare inte ska bli av med alla resultat om era konton går ut, t.ex. över ett lov, sparar 

vi alla personuppgifter/studieresultat i ett år efter kontots utgång. Därefter raderas all information kring 

kontot. 

 



4. Rätten till dina personuppgifter 
Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter, göra rättelser eller begära att de raderas. 

Radering/rättelse sker under förutsättning att det inte finns några juridiska hinder för att behandla 

uppgifterna. 

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera vår behandling av dina personuppgifter eller få 

information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig gör du det på info@intermatte.se. 

 

5. Säkerhet 
Vi har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi 

har rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten 

kring dina personuppgifter. 

 


