Privacy Policy
Det här dokumentet används för att informera våra användare om vår policy med insamling, användning
och avslöjande av personlig information vid bruk av vår service.
Om du väljer att använda vår tjänst, godkänner du insamlingen och användningen av information i samband
med denna policy. Den personliga information som vi samlar används för att tillhandahålla och förbättra
tjänsten. Vi kommer inte använda eller dela din information med någon annan än vad som beskrivs i denna
sekretesspolicy.
Villkoren som används i denna sekretesspolicy har samma innebörd som i våra användarvillkor (allmänna
villkor?), som är tillgänglig [Var den nog är ännu.] om inte annat anges i denna sekretesspolicy.

Informationsinsamling och användning:
För en bättre upplevelse när du använder våra tjänster kan vi kräva att du ger oss viss personligt
identifierbar information, inklusive men inte begränsat till ditt namn, telefonnummer och postadress. Den
information som vi samlar in kommer att användas för att kontakta eller identifiera dig för att kunna utföra
våra uppdrag och upprätthålla säkerheten i våra system.

Loggdata:
Vi vill informera dig om att vi när du använder våra tjänster, så kan information som namn, telefonnummer,
epost-address och ip-adress samlas in. Den här informationen används för att kunna utföra våra uppdrag
för dig eller din organisation. Den här informationen kan också användas för att uppräthålla säkerheten i
våra system i form av aktivitetsloggar från våra
brandväggar och (Katalogtjänster)?.

Tjänsteleverantörer: (gäller abilita kunder))
Vi kan använda tredjepartsföretag och individer på grund av följande skäl:
 -För att underlätta vår service
 -Att utföra servicerelaterade tjänster
Vi vill informera våra Serviceanvändare om att dessa tredje parter har tillgång till din personliga information.
Anledningen är att utföra de uppdrag som tilldelats dem på våra vägnar. De är emellertid skyldiga att inte
avslöja eller använda informationen för något annat ändamål.

Säkerhet:
Vi värdesätter ert förtroende för att ge oss din personliga information, så vi strävar efter att använda
kommersiellt godtagbara sätt att skydda det. Men kom ihåg att ingen överföringsmetod över internet, eller
elektronisk lagringsmetod är 100% säker och pålitlig, och vi kan inte garantera den absoluta säkerheten.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller förslag om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta oss.
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