M

HUNDLYDNAD

Mhundlydnad
Vi värnar om din integritet
Här kan du fördjupa dig i hur vi hanterar dina personuppgifter.
Du kan känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med
hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.
Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Personuppgifter är all information som
kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande
uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.
Generellt
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.
Ibland kan ytterligare information behandlas.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har
begärt (exempelvis ett nyhetsbrev, bokning av kurs och så vidare). Vi kommer även behandla
dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig.
Därutöver kan vi komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter
och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.
Om du är en yrkesanvändare kan vi även informera dig om produkter och tjänster från våra
underleverantörer och partners.
Om Mhundlydnad skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som
kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.
Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t ex för att vi
ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig.
Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.
1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du besöker vår webbplats, sociala kanaler och tar del av
vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och ditt
telefonnummer. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och
webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda
sidan.
2. Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att >>
• Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
• Tillhandahålla anpassade annonser
• Förbättra vår hemsida
• Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
• Kontakta dig via e-post
• Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning
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3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till
utomstående parter. Däremot anser vi att det är nödvändigt att dela information i syfte att
undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer
som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller
andra tillfällen då lagen kräver så.
4. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter.
Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som
överförs över internet. VpnMentor skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare
som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt
identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar
information lagras i en säker miljö.
5. Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare.
Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa
användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt
identifierbar information på vår webbplats.
6. Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och nyhetsbrev.
Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar
prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.
7. Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.
8. Kundregister
Vi sparar aldrig dina personuppgifter i vårt kundregister längre än vad som är nödvändigt för
respektive ändamål. Vi har en utarbetad rensningsrutin för att säkerställa att personuppgifter inte
sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Vissa uppgifter i bokföringen
behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju år.
Har du fler frågor tveka inte att kontakta oss.
MHundlydnad.
E-post: marion@mhundlydnad.se
Telefonnummer: 073-64 30 419

