WrangelMedia
GDPR-policy
A. Inledning
1. Med ”webbplatsen” förstås http://wrangel.org eller http://www.wrangel.org
2. Med ”vi”, ”vår” och ”oss” förstås webbplatsen och Svenska Wrangelföreningen (SWF)
med org.nr: 802003-8629
3. Sekretessen för våra webbplatsbesökare är mycket viktig för oss och vi är fast beslutna
att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga information.
4. Webbplatsen har INGET kommersiellt syfte eller ändamål. De texter du hittar här är i huvudsak standardtext utformade i enlighet med GDPR (The General Data Protection Regulation) som är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt
deras rätt till skydd av personuppgifter.
5. Du samtycker till vår användning av kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du
besöker webbplatsen och tillåter oss att använda kakor varje gång du besöker webbplatsen. (Se under avsnitt L nedan)

B. Hur vi samlar in dina personuppgifter
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
1. Information om din dator inklusive din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och
version och operativsystem
2. Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar.
3. Information som du anger när du registrerar dig på webbplatsen, till exempel din epostadress.
4. Information som du anger när du skapar en användarprofil på webbplatsen. Till exempel
ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, förhållandestatus, intressen och hobbyer, utbildningsinformation.
5. Information som du anger för att skapa ett abonnemang på våra e-postmeddelanden och
/ eller nyhetsbrev.
6. Information som genereras när du använder webbplatsen, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
7. Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktioner du gör via webbplatsen, som innehåller ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsinformation.
8. Information som du lägger upp på webbplatsen med avsikt att publicera den på internet.
9. All annan personlig information som du skickar till oss.
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C. Användandet av personlig information
Personlig information som skickas till oss via webbplatsen kommer att användas för de ändamål som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använda din
personliga information för följande:
1. Skicka feedback och födelsedagsmail
2. Administrera webbplatsen och användarprofiler
3. Anpassa webbplatsen för dig
4. Möjliggöra din användning av de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen
5. Skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
6. Skicka vårt nyhetsbrev via e-post (du kan när som helst avsluta prenumerationen).
7. Skicka marknadsföringskommunikation till vår verksamhet eller tredje parts företag som
vi tror kan vara av intresse för dig.
8. Förse tredje part med statistisk information om våra användare. 9. Hantera förfrågningar
och klagomål från eller om dig om webbplatsen
9. Att hålla webbplatsen säker och förhindra bedrägerier.
10. Verifiera efterlevnad av villkoren för användningen av webbplatsen.
11. Andra användningsområden.
Om du skickar personlig information för publicering på webbplatsen kommer vi att publicera
och på annat sätt använda den informationen i enlighet med den licens du ger oss.
Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information
på webbplatsen och kan justeras med sekretessregler på webbplatsen.
Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att tillhandahålla din personliga information till
någon tredje part för deras eller någon annan tredjeparts direktmarknadsföring.

D. Utlämnande av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar som är registrerade på webbplatsen eller andra personer i syfte att delge information:
1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag och/eller
2. i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden och/eller
3. för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla
information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken) och/eller
4. till någon person som vi rimligen tror kan ansöka till en domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen, enligt vår rimliga åsikt, skulle en
sådan domstol eller myndighet rimligen kunna beställa utlämnande av den personliga informationen.
5. Utöver vad som anges i denna policy kommer vi inte att tillhandahålla din personliga information till tredje part.
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E. Internationella dataöverföringar
1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de
länder där vi verkar för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet
med denna policy.
2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har lagar om dataskydd motsvarande de som gäller i europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA,
Ryssland, Japan, Kina och Indien.
3. Personlig information som du publicerar på webbplatsen eller skickar för publicering på
webbplatsen sker i regel bakom login-vägg (användarnamn och lösenord) men kan vara
tillgänglig via internet runt om i världen. Vi kan inte förhindra att andra använder eller
missbrukar sådan information.
4. Som registrerad användare samtycker du till överföringar av personlig information som
beskrivs i detta avsnitt E förutsatt att du inte uttryckligen begärt att detta inte får ske. Sådan begäran ska ske skriftligen via epost eller via webb-formulär som finns på
wrangel.org.

F. Att behålla personlig information
1. Detta avsnitt F beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade
för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter när det gäller lagring och radering
av personlig information.
2. Personlig information som vi behandlar för något ändamål eller ändamål får inte lagras
längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel F:2 raderar vi vanligtvis personuppgifter
som faller inom kategorierna nedan vid datum / tid som anges nedan:
4. Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt E kommer vi att lagra dokument (inklusive
elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
a. i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag och/eller
b. om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden och/eller
c. för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

G. Säkerhet för din personliga information
Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra
förlust, missbruk eller ändring av din personliga information enligt följande:
1. Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
2. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via webbplatsen skyddas av krypteringsteknik.
3. Du bekräftar att överföringen av information över internet i sig är osäker och vi kan inte
garantera säkerheten för data som skickas över internet.
4. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt ─ Vi kommer inte att be dig om ditt
lösenord (förutom när du loggar in på webbplatsen).
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H. Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på webbplatsen.
Du bör kontrollera den här sidan ibland för att säkerställa att du förstår alla ändringar av
denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via det privata meddelandesystemet på webbplatsen.

I. Dina rättigheter
Du kan instruera oss att förse dig med all personlig information som vi har om dig. Tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
1. betalning av avgifter och/eller
2. leverans av lämpliga bevis för din identitet för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis en
fotokopia av ditt pass certifierat av en notarie plus en originalkopia av en räkning som visar din nuvarande adress).
3. Vi kan komma att spara personlig information som du begär i den utsträckning lagen tillåter.
4. Du kan när som helst instruera oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
5. I praktiken godkänner du vanligtvis uttryckligen i förväg vår användning av din personliga
information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att
välja bort din personliga information för marknadsföringsändamål.

J. Tredje parts webbplatser
Webbplatsen innehåller hyperlänkar till och information om tredje parts webbplatser. Vi har
ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parts integritetspolicy och praxis.

K. Uppdatera information
Meddela oss om den personliga informationen som vi har om dig behöver korrigeras eller
uppdateras.

L. Cookies
För bästa användarupplevelse samlar webbplatsen automatiskt cookies (kakor) i din webbläsare. Du hittar mer om cookies i menyn!
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