Trosa den 23 maj 2018

Integritetspolicy på bravowebb.se
Denna integritetspolicy beskriver hur Bravo Media AB använder och lagrar information som du
delar med oss när du använder vår webbplats. Denna policy gäller från och med den 25 maj 2018.
Vilka uppgifter vi samlar in och varför
I våra kontaktformulär samlar vi in namn, e-postadress, telefonnummer, stad där du är verksam,
samt frivilliga uppgifter om ditt behov eller projekt. Denna information samlar vi in för att förstå
dina behov och erbjuda dig en så god service som möjligt. Uppgifter som du skickar till oss via ett
kontaktformulär kan komma att hamna i
- vårt kundregister för att vi ska kunna hålla kontakten med dig
- vår e-postlista för nyhets- och marknadsföringsutskick
Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress
och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i
dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.
Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil
för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen
personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.
När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din
inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två
dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din
cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för
inloggning att tas bort.
Säkerhet
Vi delar inte dina uppgifter med någon. Informationen lagras i lösenordsskyddade molnverktyg.
Hur länge vi behåller dina uppgifter
Uppgifterna lagrar vi i ett år innan de raderas. För dig som är kund hos Bravo Media AB lagras
uppgifterna så länge vi har en kundrelation, och därefter i ett år.
Om du skriver en kommentar på webbplatsen kommer kommentaren och dess metadata att
sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna
uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.
För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de
personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina
personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även
webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.
Vilka rättigheter du har över dina data
Du kan när som helst kontakta oss via hej@bravowebb.se för att undanbe dig utskick från oss,
begära information om vilka uppgifter vi har om dig, eller be om att personliga uppgifter om dig
ska raderas.
Vi kommer aldrig dela eller sälja din information till tredje part om vi inte har din tillåtelse eller om
vi inte är skyldiga enligt lag att göra det. Din information används således enbart av Bravo Media
AB.
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Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en
exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan
också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella
uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.
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