Sekretesspolicy för Adoveo AB, rev 1 29 Maj 2017
Denna sekretesspolicy förklarar vilka personliga data som vi samlar in och hur vi
använder dem.
Policyn gäller alla Adoveo applikationer, kampanjer och webbplatser nedan
samlat som Adoveo platser.
Cookies
De flesta Adoveo platser använder "cookies", små textfiler som kan läsas av en
webbserver i domänen som placerade cookien på din hårddisk. Vi kan använda
cookies för att lagra dina inställningar: hjälp med inloggning, ge riktad
annonsering och analysera webbplatsåtgärder.
Du har flera olika verktyg för att kontrollera cookies, webb-beacons och liknande
tekniker, däribland webbläsarkontroller för att blockera och ta bort cookies samt
kontroller från vissa tredjepartsleverantörer av analystjänster för att avsäga dig
datainsamling genom webb-beacons. Din webbläsare och andra val kan påverka
din upplevelse av våra produkter.
Personliga data vi samlar in
Adoveo samlar in data för att våra produkter ska fungera effektivt och ge dig
bästa möjliga upplevelse. Du tillhandahåller viss information direkt, t.ex. när du
svarar på frågor eller lämnar ditt namn eller skapar ett Adoveo-konto eller
kontaktar oss för support. Vi får en del av informationen genom att registrera
hur du interagerar med våra produkter, exempelvis genom användning av
tekniker som cookies och mottagning av felrapporter eller användningsdata från
programvara som körs på din enhet. Vi kan även hämta data från tredje part.
Hur vi använder dina personliga data
Adoveo använder insamlade data för att leverera produkterna som vi erbjuder.
Det inkluderar användning av data för att förbättra och anpassa dina
upplevelser. Vi kan också använda dessa data för att kommunicera med dig och
exempelvis informera dig om ditt konto, produkter och säkerhetsuppdateringar.
Och vi använder informationen för att visa mer relevanta annonser om våra egna
produkter och i produkter som erbjuds av tredje part. Dock använder vi inte det
du säger i e-post, chattar, videosamtal eller dina dokument, foton eller andra
personliga filer för att rikta reklam mot dig.
Vi delar dina personliga data i vissa fall
Vi delar dina personliga data med din tillåtelse eller om så är nödvändigt för att
slutföra en transaktion eller tillhandahålla en produkt som du har begärt eller
godkänt. Vi delar även data med dotterbolag som Adoveo kontrollerar samt
samarbetspartner; med leverantörer som arbetar för oss; när detta krävs enligt
lag eller som svar vid en juridisk process; för att skydda våra kunder; för att
skydda liv, för att upprätthålla våra produkters säkerhet, och för att skydda
Adoveos rättigheter och innehav.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personliga data
Du kan alltid kontakta Adoveo för att få reda på vilken personlig data vi har om
dig. Detta gäller ej cookies. Du kan alltid välja huruvida du vill ta emot e-post,
SMS, telefonsamtal och post med marknadsföring från Adoveo. Du kan avsäga dig
intressebaserad reklam från Adoveo genom att besöka vår avanmälningssida.
Cookies och liknande tekniker
Adoveo använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) och liknande
tekniker för att tillhandahålla sina webbplatser och onlinetjänster och för att
underlätta insamling av data. Med hjälp av cookies kan vi bland annat spara dina
val och inställningar; göra det möjligt för dig att logga in; tillhandahålla
intressebaserad reklam; bekämpa bedrägeri; och analysera prestanda för våra
webbplatser och tjänster.
Vi använder ibland webb-beacons för att leverera cookies och samla in data om
användning och prestanda. Våra webbplatser kan inkludera webb-beacons och
cookies från tjänstleverantörer från tredje part.
Med ett Adoveo-konto kan du logga in på Adoveos produkter, och även
produkter som tillhör partners utvalda av Adoveo. När du loggar in på ditt konto
för att komma åt en produkt, skapar vi en registrering av inloggningen. Om du
loggar in på en tredjepartstjänst med ditt Adoveo-konto kommer du att bli
ombedd att samtycka till att dela kontodata som krävs av den tjänsten.
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