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GODKÄNNA RÄTTIGHETER & VILLKOR  
Du har beställt och/eller fått i uppgift att göra SAM-TESTET.  Utöver egna förberedelser och att sedan 
göra själva testet så bör du först kolla igenom detta dokument. Här anges vad som ingår och villkoren för 
användningen av de tjänster som SAM-TESTET innehåller. När du startat själva testet med frågorna så 
accepterar du formellt också nedan angivna villkor och ansvar. 
 

Vår utgångspunkt är enkel. På några få punkter vill vi skapa tydlighet för det som ömsesidigt är av intresse för 
användningen av vår tjänst SAM-TESTET. Finns det oklarheter tveka inte att kontakta oss.   

 

DETTA INGÅR I KÖPET AV TESTET 

Generellt 

 Tillgång att via webbläsare en gång utföra SAM-TESTET med upp till 37 frågeområden (111 frågor) 

 En handledning med råd om förberedelser inför genomförande av testet 

 Nedladdning via PDF av resultatsammanställning med ett underlag till handlingsplan och en resultatrapport. 

 Tillgång till ett intranät med råd och tips för åtgärder kopplat till testresultatet samt en allmän kunskaps-
bank rörande arbetsmiljöarbetet. När testet är genomfört ges automatiskt möjlighet för inloggning till 
intranätet via länk i utsänt mail för tillgång till testet. 

 Möjlighet att fritt välja/samla och via PDF ladda hem information från intranätet enligt angivna villkor för 
upphovsrättigheter. 

 Tillgång till testets resultatsammanställningar samt intranät under 1 år från att testet genomförts. Medel-
ande om avslut sänds senast 24 dagar innan.  

 

Särskilt för SAM-TESTET Multi 

 Ett antal individuella test kopplas till ett angivet huvudtest för vilket också direkt via webb genereras en 
samlad resultatsammanställning hur alla testets frågor har besvarats. 

 Möjlighet för ansvarig för huvudtestet att i resultatsammanställningen ta fram och ladda ner Handlingsplan 
för varje individuellt genomfört test. 

 Alla test har i övrigt tillgång till resultatsammanställning och intranät enligt vad som ovan anges. 

 
SÅ HANTERAS TESTRESULTATEN 
 All information rörande testresultatet behandlas som konfidentiell och med sekretess för annan än beställa-

ren/utföraren.  

 Testresultatet raderas från IAUs databas senast 30 dagar efter att angiven abonnemangstid löper ut. 

 Beställaren/användaren har ensam ansvaret för användningen av och säkerheten för utsända länkar som 
ger tillgång till testet, resultatsammanställningar och intranätet. 

 

SÅ FÅR DU ANVÄNDA INFORMATIONEN 

 Testets frågor, innehåll, handledning och övrig information är skyddad enligt lag om upphovsrätt och allmän 
praxis om copyright.  

 Du som beställare och användare har rätt att för verksamhetens eget bruk fritt använda och kopiera resul-
taten av genomfört test och den information som finns på intranätet och särskilt angivet under information 
Hjälp & funktioner/Allmänna villkor. 

 Information som laddas ner får inte användas i kommersiellt syfte eller överföras till tredje part. Inga upp-
gifter om upphovsrätt får avlägsnas. 

 Kopiering av eller efterbildning, försäljning eller annan överlåtelse till tredje part är inte heller tillåtet. 

 Användaren måste se till att även övriga användare i organisationen följer dessa villkor. 
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 ÖVRIGA ALLMÄNNA VILLKOR 

 I de fall vi i tjänstens information hänvisar till sajt eller webbsidor från tredje part är denna avsedd som 
en tjänst för användaren. Vi sakgranskar all information men vi friskriver oss allt ansvar för riktighet och 
eventuella följder för användning av innehållet i den sajten/webbsida som hänvisats till.  

 De uppgifter om företag/organisation/verksamhet, e-postadress och eventuell referens för fakturering 
som lämnas vid beställning används för att leverera testet och dess tjänster till registrerad användare 
samt i övrigt vid behov kunna ge information nödvändig för användningen av tjänsten.   

 Återförsäljarens/partners handläggare av testet får per mail bekräftelse på att och när de olika stegen i 
genomförandet fullföljs.  

 Med genomförande av testet ger du som användare IAU möjligheten att ta kontakt och inhämta inform-
ation för fortsatt utveckling av tjänsten. 

 Med din användning av testet och dess tjänster följer att IAU ansvarar för att ovan angivna uppgifter 
och information om resultatet hanteras och skyddas enligt gällande bestämmelser angivet i Dataskydds-
förordningen (GDPR). 

 Återförsäljarens/partners ansvarar dock ensamt för hanteringen av uppgifter de eventuellt i övrigt kan 
ha inhämtat för genomförande av beställningen av tjänsten. 

 

MER INFORMATION 
Tveka inte att kontakta din försäljare eller oss på IAU direkt om det finns frågor eller oklarheter för användningen 
av SAM-TESTET. 


