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Registrering
För att kunna ingå ett studieavtal med skolan måste du registrera dig med följande:
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, vald utbildning och datum för studiestart.
All din information lagras av skolan för administration av löpande tjänster under studieförloppet.
Under ditt studieförlopp lagras dessutom e-postkorrespondensen mellan dig och skolan,
utvärderingar av dina projekt och uppgifter som rör din studiekurs (studiestart, studieuppehåll
etc.).


Dina persondata kommer inte att överlämnas till tredje part.



Dina persondata används uteslutande av skolan.



Dina persondata lagras krypterade av skolan.



Dina persondata finns krypterade på skolans hemsida och studieintranät.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling
av din information. Kontakta skolan om du vill utnyttja dina rättigheter.
Dataansvarig: Mads Ludvigsen.
Rätt till insyn
Du har rätt att få insyn i all information vi behandlar om dig.
Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade.
Rätt till radering
Du har rätt att få den data som skolan lagrar om dig raderad.
Persondata lagras i enlighet med bokföringslagen i 5 år efter mottagande av din sista betalning.
Rätt till insyn
Rätten till insyn innebär att du har rätt att – av skäl relaterade till den aktuella individens situation –
invända mot en annars laglig behandling av dina personuppgifter.
Du kan läsa mer om alla dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades
rättigheter:
www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
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Hemsida
Skolans hemsida og studie intra är krypterat.
Anmälnings- och kontaktformulären skickas krypterat.

Onlinebetalning
Onlinebetalning verkställs genom Quickpays betalningssystem och sker via en krypterad SSL
anknytning.

Cookies
Cookies är nödvändiga för att få hemsidan att fungera.
En cookie är en liten information om användaren i form av en .txt-fil, som utväxlas mellan din
webbläsare och skolans server.
På www.arkitektskolen.com och www.arkitektskolen.se används inloggningsstatistik och cookies
med avsikten att optimera webbplatsens funktionalitet samt skapa användarvänlighet.
Cookies är inte program och kan inte överföra virus. Du kan både ta bort och dirigera
administrationen av Cookies på din dator genom den webbläsare du använder.
Skolans site använder 2 typer av cookies:
Session cookies
Session cookies, som sätts in av webbplatsen, används för att känna igen dig när du rör dig runt på
sidan och för att komma ihåg att du t.ex. är inloggad.
Google Analytics
Information om webbplatsens användning av cookies från Google Analytics – insamling av
trafikdata (som ej kan hänföras till person) på webbplatsen.
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