Integritetspolicy

Lanseras Digitala Mässor (här refererad till som "vi" och "oss") är medveten om att du värderar din
information som används och delas. Vi tar din säkerhet och säkerhet väldigt seriöst. Vi är engagerade
i att skydda all personlig information som du kan lämna till följd av din användning av vår hemsida
och våra tjänster. Denna sekretesspolicy avser att förklara vilken information som samlas in, hur
sådan information ska användas och hur du kan styra informationen du vill dela.

Insamlad information

Vi får ta emot eller lagra data eller information om dig själv som har blivit inkluderad och publicerad
antingen via vår webbplats eller någon tredje parts webbplats relaterad till Lansera AB. För att kunna
göra handlingar inklusive men inte begränsat till att registrera ett konto, donera till en kampanj eller
kommentera en kampanj kan vi samla in och bearbeta viss information från dig. Exempel på
personlig information som vi kan samla in:

Om du registrerar ett konto samlar vi in ditt namn, e-postadress, adress, föredragen
betalningsprocesser och några bilder du kanske har laddat upp på webbplatsen.
Ditt konto på Lanseras Digitala Mässor behöver ha ett visst användarnamn och lösenord.
När du kommer i kontakt med Lansera AB-teamet genom att skicka en kommentar på en
kampanjsida, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller skicka en förfrågan till vårt supportteam, anger
du din identitet, inklusive ditt namn och din e-postadress.
Du kommer också att ge information om dig själv när du bestämmer dig för att donera till någon av
våra kampanjsidor.
Din Facebook-information om du registrerar dig med Facebook Connect (det här länkar ditt
Facebook-konto och samlar ditt namn och din e-postadress till din Lansera AB-profil).

Du kan välja att inte lämna personliga uppgifter, men du kommer inte att kunna utnyttja alla tjänster
som erbjuds av webbplatsen. Om du bestämmer dig för att ge oss dina personuppgifter, samlar vi
bara in informationen som behövs för att skapa en kampanj eller någon åtgärd som ligger inom
Lansera ABs mål.

Information du lägger ut på din kampanjsida, profil eller allmänna områden på webbplatsen är
tillgänglig för allmänheten som kan användas eller samlas in av andra användare. Var försiktig med
vilken information du vill bli offentliggjort.

Användningen av din information
Informationen du har tillhandahållit kommer att användas för att driva, underhålla och tillhandahålla
alla funktioner på denna webbplats. Denna information kommer att användas till att:

Identifiera ditt konto när du loggar in
Administrera ditt konto med Lansera AB
Göra det möjligt för oss att förse dig med våra tjänster
Skicka information som du har begärt från oss eller någon form av kommunikation
Svara på dina förfrågningar, kommentarer, kundtjänstanmärkningar och klagomål
Utföra forskning för webbplatsens förbättring av innehåll och tjänster

Användning av kakor (Cookies)

När du väl registrerat dig hos Lanseras Digitala Mässor och använder våra tjänster är du inte längre
anonym för oss. Om du surfar på webbplatsen utan att registrera är du anonym för oss, men vi
samlar fortfarande information som webbläsartyp och IP-adress. Dessa data samlas in för alla
besökare i Lanseras Digitala Mässor och är icke-personliga identifierbara och används för att hantera,
övervaka och spåra användningen och förbättra webbplatsens tjänster. Dessutom lagrar vi viss
information från din webbläsare med hjälp av "cookies". En cookie är en del datalagrad på
användarens dator bunden till information om användaren. Vi använder session-ID-cookies för att
bekräfta att användarna är inloggade och tas bort när användaren stänger webbläsaren.

Resekampanjer

Medlemmar bör vara medvetna om att när de skickar personligt identifierbar information inom
områden på webbplatsen som är tillgänglig för andra användare, t.ex. kampanjens bio, kan dessa
uppgifter läsas, samlas in eller användas av andra användare av denna webbplats och kan användas
felaktigt för att skicka dig oönskade meddelanden. Vi rekommenderar starkt att du aldrig lägger till

din e-postadress, kontaktuppgifter eller personuppgifter till dina kampanjsidor. Medlemmar är
ensamma ansvariga för den typ av information de väljer att lämna in. Lanseras Digitala Mässor
ansvarar inte för felaktig användning eller felaktig insamling av sådan information, som epostskördare som söker varje sida på internet mining för e-postadresser för att skicka spam till.
Eventuellt missbruk eller felaktig insamling av information som tillhandahålls på webbplatsen är ett
brott mot användarvillkoren för Lansera AB. Kontakta oss för att rapportera missbruk av personlig
information.

Lanseras Digitala Mässor Nyhetsbrev

Lanseras Digitala Mässor kan använda medlemmens namn och e-postadress för att skicka
uppdateringar eller nyheter om tjänsten. Medlemmar kan välja om de vill få den här typen av e-post
eller inte. Vidare kommer kontoinnehavare från Lanseras Digitala Mässor att få e-postmeddelanden
avseende transaktioner med webbplatsen.

Sekretess och säkerhet

Lansera AB-kontot för varje medlem är lösenordskyddat. Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att
skydda informationen från alla medlemmar, liksom information som samlats in från andra användare
av Lansera AB-webbplatsen. Vi använder branschstandardåtgärder för att skydda all information som
lagras på våra servrar och i vår databas. Vi begränsar tillgången till den här informationen till de
anställda som behöver tillgång till deras jobbfunktion som vår kundtjänstpersonal. Om du har frågor
om säkerheten på vår hemsida, vänligen kontakta oss. Lanseras Digitala Mässor använder SSLkrypteringsteknik (Secure Sockets Layer) för att skicka känslig personlig information över internet.
Kreditkortsinformation lagras aldrig på våra servrar.

Barnens integritet

Denna policy är att se till att ingen persons integritet kan brytas, mer med barn. För att skydda de
små barnens integritet insamlar Lanseras Digitala Mässor inte medvetet personuppgifter från barn
under 13 år eller tillåter sådana personer att registrera sig på webbplatsen. Webbplatsen är öppen
för allmänheten, med undantag för små barn. Om vi lär oss att vi har samlat in information från

någon under 13 år, tar vi bort den informationen från vår databas. Om ditt barn har använt
webbplatsen och våra tjänster, vänligen kontakta oss så att vi kan ta bort informationen så snabbt
som möjligt.

Ändringar i vår integritetspolicy

Lanseras Digitala Mässor kan uppdatera denna policy från tid till annan. Vi meddelar dig om
betydande förändringar genom att skicka ett meddelande till din kontaktadress eller genom att lägga
ett framstående meddelande på vår hemsida. Om du gör invändningar mot sådana ändringar kan du
sluta använda vår hemsida. Fortsatt användning av Lanseras Digitala Mässor efter uppsägning av
sådana ändringar ska ange att du bekräftar sådana ändringar och avtal om att vara bunden av
villkoren för sådana ändringar.

Kontakta Lansera AB

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss via hemsidan eller via e-post:
info@lansera.se

