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Information om dataskydd 

Skyddet av dina uppgifter är särskilt viktigt för die Berater® (hädanefter benämnt som ”vi”). Därför 

vill vi, i följande, informera dig om vår hantering av dina personuppgifter.  

Under alla omständigheter ska behandlingen av dina uppgifter uteslutande utföras i enlighet med 

gällande regler för dataskydd, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) 1 och 

Datenschutzgesetz (DSG)2. 

 

Generell information:  

Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är  
 
die Berater Unternehmensberatungs GmbH 
Wipplingerstraße 32/23-25, 1010 Vienna 

Tel.: +43 1 532 45 45-0; Fax: +43 1 532 45 45-1145 

E-Mail: office@dieberater.com 

 

 

Datahantering:  

1. Syftet med databehandling: 

Vi behandlar endast dina personuppgifter för följande ändamål: 

a) Tillåtelse av inskrivning och deltagande i våra kurser; 
b) Bevakning av aktiviteter i kurserna;  
c) Åtal eller försvar av rättsliga krav; 
d) Överensstämmelse med inspelnings-, informations- och rapporteringsskyldigheter, enligt 

lag; 
 
Under användning av vår online plattform även:  

e) Användningsanalys såväl som optimering och säkerställning av vår webbplatsprestanda; 
f) Tillhandahålla en Inloggningsmiljö för att säkerställa att enbart du har tillgång till din profil;  
g) Registrera din användning av online-plattformen, din fullföljning av tilldelade uppgifter, ditt 

engagemang i workshops och dina testresultat, samt fördelning och registrering av 
forumposter, allt detta för att erbjuda den kursen där du deltar på bästa möjliga sätt;  

 

2. Dina personuppgifters ursprung: 

Vi samlar endast in personuppgifter som tillhandahållits av dig vid inskrivning, under deltagande i 
kursen eller registrering på onlinplattformen eller genom att begära dem baserat på ditt 
deltagande i vår kurs eller din användning av vår online-miljö 
 

3. Laglig grund för hanteringen av dina personuppgifter:  

                                                             
1 Du kan komma åt Allmänna dataskyddsbestämmelserna (DSGVO) online på: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE  
2 Du kan komma åt Dataskyddslagen (DSG) i sin nuvarande version online på: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597  

mailto:office@dieberater.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
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Behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som nämns under 1. bygger på följande 

rättsliga grund: 

 Uppgiftshantering för ändamål 1a, 1b, 1c och 1d: 

Databehandling för detta ändamål är baserad på att det är nödvändigt för att vårt avtal med dig 
om ditt kursdeltagande ska kunna uppfyllas (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). 
 

 Uppgiftshantering för ändamål 1e: 

Databehandling för detta ändamål är baserat på vårt legitima intresse att hävda och försvara 

rättsliga krav. (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO).  

 Uppgiftshantering för ändamål 1f: 

Databehandling för detta ändamål är baserad på att det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla 
de juridiska kraven, nämligen uppgifter om lagföring, information och rapportering 
(Art 6 Abs 1 lit c DSGVO). 
 

 Uppgiftshantering för ändamålen 1g-h: 

Databehandling för detta ändamål grundar sig på vårt legitima intresse att erbjuda dig en online-

plattform, för att behålla dess prestanda och att ta bort skadligt innehåll, för att göra din profil 

enbart tillgänglig för dig såväl som att erbjuda vår kurs på bästa möjliga sätt och att integrera digitalt 

innehåll och bedömning i kursen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO).  

4. Vidarebefordring av dina personuppgifter till tredje part: 

Vi kontrakterar IT-tjänsteleverantörer som entreprenörer för att säkerställa säkerheten, 
tillgängligheten och effektiviteten i vår arbetsmiljö. Dina uppgifter kan därför ställas till förfogande 
för ovannämnda ändamål (1a-1h). Dina foruminlägg samt informationen på din online-plattform är 
ibland synliga för andra kursdeltagare. 
 
Vid behov för ovannämnda ändamål 1e) kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till juridiska 
ombud samt domstolar. Om det behövs eller lagligen krävs för att uppnå ovannämnda syfte 1f) vill 
vi vidarebefordra dina personuppgifter till auktoriserade myndigheter eller tredje parter. 
 
Vi tillhandahåller inga personuppgifter i tredje länder utanför europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet utan ditt godkännande på förhand (vilket du kan återkalla när som helst). 
 

5. Bibehållande av dina personuppgifter:  

Dina personuppgifter kommer endast att behållas av oss så länge som det rimligen är nödvändigt 
för att vi ska kunna uppnå ovanstående ändamål och som tillåtet i gällande lag. Vi sparar dina 
personuppgifter på något sätt så länge som de lagstadgade retentionstiderna (i synnerhet den 
sjuåriga retentionstiden enligt § 212 UGB) existerar eller begränsningsperioden för potentiella 
rättsliga krav ännu inte löpt ut. Vi kommer att behålla dina uppgifter längre än denna period, var 
och så länge vi behöver dem för hävdande eller försvar av rättsliga krav. 
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6. Frivillighet att tillhandahålla personuppgifter:  

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är i princip frivilligt. Dock kan du u.U. inte delta i de 
kurser där du inte tillhandahåller data, och placeras då som om du inte hade deltagit i kursen. 
 
För att skapa en personlig tillgång till vår online-plattform är följande uppgifter obligatoriska: 
förnamn och efternamn, användarnamn, e-postadress. Om du inte delar dessa personuppgifter 
kan du inte använda vår online-plattform. Att tillhandahålla andra personuppgifter på din profil på 
online-plattformen är frivilligt och helt frivilligt. Du kan när som helst ta bort denna övriga 
information från din profil. 
 

Dina rättigheter:  

Vilka rättigheter har du enligt gällande dataskyddsbestämmelser? 

Du har rätt att (i) få reda på om och vilken personlig information vi har om dig och att få kopior av 
sådan information (Art. 15 GDPR), (ii) att kräva att vi korrigerar dina personuppgifter, kompletterar 
eller tar bort dem, om de är felaktiga eller inte behandlas enligt lagen (Art 16, 17 GDPR), (iii) under 
vissa omständigheter att kräva att vi begränsar behandlingen av din personuppgifter (artikel 18 
GDPR), (iv) under vissa omständigheter erhålla dina uppgifter i ett strukturerat, gemensamt och 
maskinläsbart format eller överföra det till en tredje part (rätt till dataöverförbarhet, artikel 20 
DSGVO) och (v) under vissa omständigheter motsätta dig till behandlingen av dina personuppgifter 
(Art 21 GDPR). Om du vill utöva en eller flera av dessa rättigheter, kontakta oss gärna. 
 
Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål hos Dataskyddsmyndigheten (kontaktuppgifter för 
den Österrikiska Dataskyddsmyndigheten se www.dsb.gv.at) om du anser att integritetsrättigheter 
har kränkts. 
 


