AW Academys hantering av dina personuppgifter
Deltagare och webbplatsbesökare
Ändamål
Förbättra din webbplatsupplevelse
Uppföljning av hur du som webbplatsbesökare använder vår hemsida,
i syfte att kunna utveckla och förbättra
vår webbplats samt ge dig relevant
marknadsföring.

Personuppgifter
•

•
•

•
•

Urvalstester
När du ansöker till AW Academy kommer du
bli ombedd att genomföra urvalstesterna.
Testerna ligger till grund för AW Academys
antagningsprocess till kursen.
Antagningsprocess
Antagningsprocessen till våra utbildningar,
bestående av tester och intervjuer,
genomförs av Academic Work. Vid kurser
som riktar sig till dig som privatperson och
som inte är kopplade till en anställning hos
Academic Work sker rekryteringsprocessen
på uppdrag av AW Academy.
Introduktion och registrering
Insamling av uppgifter om dig inför
uppstarten av den kurs som du ska delta i,
för att ge dig tillgång till rätt material och
utrustning.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kursmoment och deltagande
AW Academy hanterar information om din
utbildning och resultat inom ramen för den
kurs du deltar i. Vi följer upp din prestation
och trivsel under hela kursen.

•
•
•
•

Kursavslut och uppföljning
Vid avslut av kursen sammanställs dina
slutresultat. Om din kurs finansieras av din
nuvarande eller blivande arbetsgivare kan
dina resultat från kursen komma att delas
med denna.

•
•
•

Grund för
behandlingen

Tid vi behandlar
uppgifterna

Användargenererade AW Academys
data, såsom klickberättigade intresse
och besökshistorik
Teknisk data, såsom
enhet och IP-adress
Information om hur
du interagerar med
oss och använder
våra tjänster
Land
Datum

Upp till 38 månader

Namn
E-post
Testresultat

Till dess
antagningsprocessen är
avslutad och upp till två
år därefter

Samtycke

Namn
AW Academys
E-post
berättigade intresse
Motivationsbrev
Svar på
antagningsfrågor
Intervjuanteckningar

Till dess
antagningsprocessen är
avslutad och upp till två
år därefter

Namn
E-post
Telefonnummer
Adress
Kontaktuppgifter till
närstående
Resultat från
urvalstester

Fullgörande av avtal

Till dess kursen är
avslutad och upp till två
år därefter

Närvaro
Fullgörande av avtal
Resultat på prov och
tester
Val av projekt etc.
under kursens gång
Noteringar från
möten med dig

Till dess kursen är
avslutad och upp till två
år därefter

Resultat och diplom AW Academys
Prestation under
berättigade intresse
kursen
Närvaro under
kursen

Till dess
antagningsprocessen är
avslutad och upp till två
år därefter

•

•

Eventuell feedback
från dig på kursens
kvalitet
Noteringar från
löpande
avstämningar

Events
Insamling av uppgifter om dig inför
events som vi anordnar och som du
väljer att delta vid.

I tillämpliga fall:
• Namn
• E-post
• Telefonnummer

AW Academys
berättigade intresse

Till dess eventet är
avslutat och upp till tre
månader därefter

Events
Insamling av uppgifter om dig inför events
som vi anordnar och som du väljer att delta
vid.

I tillämpliga fall:
• Allergier

Samtycke från dig

Till eventet är avslutat
och upp till tre månader
därefter

Events
Lagring och annan användning av bilder från
mingel, events etc.

•

Regelbundna utvärderingar
Regelbundna utskick av utvärderingar för att
utveckla och förbättra våra utbildningar.
Utvärderingarna är anonyma, men vi hanterar
uppgifter om dig när vi skickar ut dom.
Nyhetsbrev
Regelbundna utskick av nyhetsbrev till
deltagarna med nyheter om AW Academys
verksamhet och andra relevanta områden.

•
•
•

•

Alumninätverk
För de deltagare som önskar finns möjlighet
att vara en del av AW Academys
alumninätverk. Syftet med nätverket är att
tidigare deltagare ska kunna håll kontakten
även efter utbildningen, samt att AW
Academy ska kunna spara information om
din medverkan för att kunna lämna ut bevis
på genomförda kurser.

•
•
•
•
•

Bilder

AW Academys
berättigade intresse

Så länge vi har ett syfte
med att använda
bilderna eller till dess du
begär att vi upphör med
behandlingen

Namn
E-post
Svar från
undersökningen

AW Academys
berättigade intresse

Upp till 12 månader

E-post

AW Academys
berättigade intresse

Till dess kursen är
avslutad

Namn
E-post
Telefonnummer
Genomförd kurs
Examensår

AW Academys
berättigade intresse

Till dess du väljer att gå
ur nätverket

Närstående som kontaktperson
Ändamål
Kontakt vid nödfall
Uppgifter om dig inhämtas från deltagare i

Personuppgifter
•

Namn och
kontaktinformation

Grund för
behandlingen

Tid vi behandlar
uppgifterna

AW Academys
berättigade intresse

Under deltagarens
deltagande i kursen och

AW Academys kurser, som anger dig som
närstående kontaktperson vid nödfall
eller sjukdomsfall.

•

Relation till deltagaren

upp till en månad
därefter

Lärare
Ändamål
Etablering av kontakt
Vi letar efter nya lärare på externa
plattformar och kontaktar de personer
som vi tycker har en intressant profil.

Personuppgifter
•
•
•

Rekrytering
Insamling av uppgifter om dig i samband
med att du rekryteras som lärare hos AW
Academy.

•
•
•
•

Nyhetsbrev
Regelbundna utskick av nyhetsbrev till AW
Academys lärare med nyheter om AW
Academys verksamhet och andra
relevanta områden.
Utvärdering
Kursdeltagarna utvärderar lärarna löpande
och ger feedback på utbildningen.

•
•

•
•

Grund för
behandlingen

Tid vi behandlar
uppgifterna

Namn och
AW Academys
kontaktinformation
berättigade intresse
Erfarenhet och
kunskapsområden
Noteringar från samtal
med dig

Till första kontakt och
därefter så länge som
du visar ett intresse för
rollen som lärare hos oss

Namn och
kontaktinformation
Erfarenheter och
kunskapsområden
Avtalsuppgifter
Referensuppgifter

Fullgörande av avtal

Under den period du är
lärare hos AW Academy
och därefter så länge
som du har ett fortsatt
intresse av att vara
lärare hos Academy

Namn
Epost-adress

AW Academys
berättigade intresse

Under den period du är
lärare hos AW Academy
och därefter så länge
som du har ett fortsatt
intresse av att vara
lärare hos Academy

Namn
Feedback från
kursdeltagare

AW Academys
berättigade intresse

Under den period du är
lärare hos AW Academy
och upp till 12 månader
därefter

Grund för
behandlingen

Tid vi behandlar
uppgifterna

Namn och
kontaktinformation
Bild
Personnummer
Skriftlig
korrespondens

AW Academys
berättigade intresse

Upp till 3 år

Namn och
kontaktinformation

AW Academys
berättigade intresse

Under avtalstiden
och upp till 3 år efter

Leverantörer
Ändamål
Kontakt och kommunikation
Kommunikation med kontaktpersoner
hos potentiella leverantörer inför och
under upphandling.

Personuppgifter
•
•
•
•

Kontakt och kommunikation
Kommunikation med kontaktpersoner

•

hos leverantörer under avtalstiden.

•
•

Personnummer
Skriftlig
korrespondens

avtalstidens slut

Kunder
Ändamål
Kommunikation
Kommunikation med dig som
kontaktperson hos företag/
myndighet/organisation för att
marknadsföra och sälja våra tjänster.

Personuppgifter

Under den tid som vi
har en pågående dialog
med dig och upp till
12 månader efter det

Namn och
AW Academys
kontaktinformation
berättigade intresse
Titel
Datum för samtal och
möten
Eventuella noteringar
från samtal och
möten med dig,
innehållande
information som
du ger oss under
kundförhållandet

Under avtalstiden och
36 månader därefter

AW Academys
berättigade intresse

Till eventet är avslutat
och upp till tre månader
därefter

•

Namn
E-post
Företag
Titel

•

Allergier

Samtycke från dig

Till eventet är avslutat
och upp till tre månader
därefter

Namn och
kontaktinformation
Företag
Titel
Användarbeteende
på vår webbplats

AW Academys
berättigade intresse

Till dess du avregistrerar
dig från våra utskick

•
•

•
•
•
•

Kundevent
Insamling av vissa uppgifter om dig
inför eventuella kundevents som vi
anordnar och som du deltar vid.
Kundevent
Insamling av vissa uppgifter om dig
inför eventuella kundevents som vi
anordnar och som du deltar vid.
Utskick
Utskick av information via mail som du
själv begärt eller som vi tror kan vara
relevant för dig.

Tid vi behandlar
uppgifterna

Namn och
AW Academys
kontaktinformation
berättigade intresse
Titel
Datum för samtal och
möten
Eventuella noteringar
från samtal och
möten med dig,
innehållande
information som du
ger oss, tex. om
eventuella behov av
våra tjänster i din
organisation

•

•

Administrera kundförhållandet
Hantering av uppgifter om dig som
kontaktperson hos kund vid ingående
av avtal och under avtalsförhållandet
mellan kunden och AW Academy.

Grund för
behandlingen

•
•
•

•
•
•
•

