Sekretess- och cookiepolicy
Denna webbplats tillhandahålls och styrs av Picard Sweden AB, Västmannagatan 4, 111 24
Stockholm, Sverige.

1. Omfattning
Picard Sweden erkänner och respekterar våra webbplatsbesökares sekretess. Denna policy
redovisar vilka personuppgifter och cookies som används via vår webbplats. Genom att
använda vår webbplats godkänner du denna policy och samtycker till vår användning av
cookies. Om du inte godkänner villkoren i denna policy ber vi dig att inte använda
webbplatsen och att radera de cookies, som har lagts på din dator. Instruktioner till hur du
raderar cookies från din webbläsare hittar du nedan.

2. Personuppgifter
Picard Sweden har tagit fram en sekretesspolicy för att visa att vi värnar om din sekretess.
Nedan redogör vi för hur vi samlar in och sprider information via våra webbplatser.
Vår webbplats har ett registreringsformulär som kräver att du som användare ska ange din epostadress.
Vi behandlar personuppgifter för följande syften:
•
•
•

För att hjälpa dig med dina önskemål och frågor
För att tillhandahålla nyhetsbrev som Picard Sweden tar fram
De övriga syften som anges i avsnittet om cookie-filer nedan

Personuppgifter samlas endast in under registreringsprocessen. E-postadresser används bara
för att kunna ge användaren den information som han eller hon har begärt.
Personuppgifter kommer inte att delas med, säljas till eller på annat sätt överföras till någon
part utanför Picard Sweden. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs till de
syften som de samlades in och sedan bearbetades för.
Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Picard Sweden tar inget ansvar för
utomstående webbplatsers sekretesspolicys eller innehåll.

3. Cookies
Cookies är små textfiler som Picard Swedens webbplats, i likhet med många andra
webbplatser, använder. Cookiefilerna sparas på din dator, smarttelefon eller annan ITutrustning när du besöker Picard Swedens webbplats. De gör att din dator/IP-adress känns
igen och samlar in information om vilka sidor som du har besökt och vilka funktioner som du
har använt.
Cookiefilerna från Picard Swedens webbplats samlar inte in personuppgifter om användaren.
De uppgifter som samlas används endast för att förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till
webbplatsens innehåll, tjänster och support för våra besökare. Uppgifterna kan komma att
göras offentliga, men då endast i sammanslagen form där ingen person kan identifieras, och
till exempel användas för att ange det totala antalet besökare på webbplatsen.
Nedanstående tredje parter lagrar följande cookies på Picard Swedens webbplats:
•

Google Analytics (tillhandahålls av Google Inc.) för att göra det möjligt för oss att (i)
genomföra statistisk analys av exempelvis antalet besökare, och (ii) förbättra webbplatsens
användning, till exempel för att göra mätningar av webbplatstrafiken.

Ett Content Management System (tillhandahålls av Magento) som visar informationen
konsekvent genom alla sidor, baserat på användarnas preferenser och webbplatsaktiviteter,
som exempelvis språkval. Informationen som samlas in av denna cookie lagras under hela
webbsessionen av tredje part, Magento, i din dators minne.
• YouTube (tillhandahålls av YouTube LLC.) för att lagra sessionspreferenser (t.ex. språk)
och föreslå annat innehåll baserat på dina tidigare besök (aktiveras endast när du loggar in
på YouTube vid besök på vår webbplats och enbart när du klickar på YouTube-knappen).
• Facebook (tillhandahålls av Facebook, Inc.) för att identifiera användare som är inloggade
på Facebook och göra det möjligt att dela innehåll på Facebook (endast när du är inloggad
på Facebook vid besök på vår webbplats och enbart när du klickar på Facebook-knappen).
• LinkedIn (tillhandahålls av LinkedIn Corp.) för att tillåta funktionerna ”följ” och ”dela” på
LinkedIn (endast när du är inloggad på LinkedIn vid besök på vår webbplats och enbart
när du klickar på LinkedIn-knappen).
• Instagram (tillhandahålls av Instagram, LLC.) för att identifiera användare som är
inloggade på Instagram för att göra det möjligt att ”dela” bilder på Instagram (endast när
du är inloggad på Instagram vid besök på vår webbplats och enbart när du klickar på
Instagram-knappen).
Genom att använda Picard Swedens webbplats samtycker du till användningen av cookies
enligt ovan. Vi skapar inga cookies förrän du går vidare från denna webbplats startsida. Om
du inte längre vill godkänna användningen av cookies måste du spärra cookies genom att göra
en ändring i din webbläsares inställningar. Om du väljer att spärra cookies på din enhet har du
exakt samma tillgång till Picard Swedens webbplats som du har när du tillåter cookies. Det
enda som sker är att Picard Swedens interna rapporter får ett mindre exakt underlag till
användarstatistik och att vi får mindre bakgrundsinformation att lära oss av.
•

4. Kontakt
Om du har ytterligare frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss på
kontakt@picard.se.

