Integritetspolicy Fixing Ideas Sweden AB
När du fyller i kontaktformuläret på fixingideas.se kommer du att bli ombedd att ange
ditt namn, e-postadress, postadress eller andra detaljer för att hjälpa oss med ditt
projekt. Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår sida,
prenumererar på ett nyhetsbrev, svarar på en enkät, fyller i ett formulär eller anger
information på vår sida.
Användning av information
Vi kan använda informationen vi samlar in på följande sätt:
– För att anpassa din upplevelse och för att tillåta oss att leverera den typ av innehåll
och produkterbjudanden som du är mest intresserad av
– För att förbättra vår webbplats för att bättre betjäna dig
– För att skicka regelbundna e-postmeddelanden angående din beställning av
produkter, tjänster eller evenemang
– Att följa upp med dig efter korrespondens.
Skydd av information
Din personliga information finns bakom säkrade nätverk och är endast tillgänglig för
ett begränsat antal personer som har särskilda åtkomsträttigheter till sådana system
och som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Vi implementerar en mängd
olika säkerhetsåtgärder när en användare gör en beställning anger, skickar eller får
tillgång till sin information för att upprätthålla säkerheten för din personliga
information.
Kakor
Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din
dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter) som gör det möjligt för
webbplatsens eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och
fånga och komma ihåg viss information. De används också för att hjälpa oss att förstå
dina preferenser baserat på tidigare eller aktuell webbplatsaktivitet, vilket gör att vi
kan ge dig förbättrade tjänster. Vi använder också cookies för att hjälpa oss att
sammanställa samlade data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan
erbjuda bättre webbplatsupplevelser och verktyg i framtiden.
Vi använder cookies för att:
– Förstå och spara användarnas inställningar för framtida besök.
– Håll koll på annonser.
Du kan välja att din dator varnar dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du
välja att stänga av alla cookies. Du gör detta via din webbläsarinställningar. Om du
stänger av cookies kanske vissa av funktionerna som gör din webbplatsupplevelse
mer effektiv inte fungerar korrekt.
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Typer av data
Vi delar upp typen av data vi samlar in i två kategorier; okänsliga och känsliga
uppgifter.
Icke-känsliga uppgifter:
– Kontakt: namn, adress, telefon, mobil, e-postadress
– Identifiering: kön, födelseuppgifter, plats, nationalitet
– Kommunikation på alla kanaler och sociala medier: mejl, chatthistorik online,
kommentarer, feedback
– Digital inklusive alla webbplatser och digitala plattformar: IP-adress, cookies, social
kommunikation, engagemangsmönster och information, foton, videor
Känsliga uppgifter: Hälsa så som skador och allergier
Avslöjande från tredje part
Vi säljer, handlar inte med eller på annat sätt överför data vi samlar in till externa
parter. Detta inkluderar inte webbhotellpartners och andra parter som hjälper oss att
driva vår webbplats, driva vår verksamhet eller betjäna våra användare, så länge som
dessa parter samtycker till att hålla denna information konfidentiell. Vi kan också
släppa information när den är lämplig för att följa lagen, upprätthålla vår
webbplatspolicy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.
Däremot kan icke-personligt identifierbar besöksinformation lämnas till andra parter
för marknadsföring, reklam eller annan användning.
Tredjepartsleverantörer
Googles annonseringskrav kan sammanfattas av Googles annonseringsprinciper.
De sätts på plats för att ge en positiv upplevelse för användarna
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=sv
Vi, tillsammans med tredjepartsleverantörer som Google, använder
förstapartscookies (såsom Google Analytics-cookies) för att sammanställa data om
användarinteraktioner med annonsvisningar och andra annonstjänstfunktioner som
de relaterar till vår webbplats. Användare kan ställa in inställningar för hur Google
annonserar för dig med hjälp av sidan för Googles annonsinställningar. Alternativt kan
du välja bort det genom att använda Google Analytics Opt Out Browser-tillägg.
Ta bort din data från Fixing Ideas Sweden AB
Du kan när som helst avbryta prenumerationen eller ändra din prenumeration från
framtida e-postmeddelanden genom att följa instruktionerna längst ner i varje
nyhetsmejl. Din prenumeration kommer då att uppdateras automatiskt.
Du kan inte avbryta prenumerationen eller radera kommunikation, filer eller något
relaterat till följande:
Frågor
Erbjudanden
Order
Projekt
Finansiell redovisning
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Vi ansvarar för dina personuppgifter
Det är Fixing Ideas Sweden AB (org.nr. 559238-1981) som är ansvarig för dina
personuppgifter (”personuppgiftsansvarig”), och kontaktinformation till oss finner du
nederst i policyn.
Om du har några frågor eller kommentarer om vår Integritetspolicy, vänligen kontakta
oss på contact@fixingideas.com
Denna Integritetspolicy uppdaterades den 23e november 2021
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