PERSONUPPGIFTSPOLICY
Vilka vi är
Vår webbplatsadress är www.porterpelle.se
Webbplatsen utgör en del av verksamheten Porter
Pelles veranda bedriver.
Vad är personuppgifter?
Med personuppgifter menas information som
kan härledas till en identifierad eller identifierbar
fysisk person (människa), till exempel namn,
e-postadress och personnummer.
Personuppgifter som Porter Pelle hanterar
Vi hanterar personuppgifter som lämnas i
samband med användning av kontaktformulär
såsom, bokningsförfrågan och i kontakt med band
och artister. Vi sparar dessa uppgifter så länge
det behövs för att kunna göra utskick i form av
bekräftelser. Vi hanterar också personuppgifter då
någon kontaktar oss via våra sociala mediekanaler
(Facebook). Alla personuppgifter som lämnas
på våra sociala mediekanaler kan läsa, inhämtas
och användas av andra användare. Det har vi
ingen kontroll över. Vi tar därför inget ansvar för
personuppgifter som användare lämnar i våra
sociala mediekanaler. Men, om någon ställer en
personlig fråga via sociala media, döljer vi frågan
för tredje part och hänvisar personen som ställer
frågan till vår e-postadress, info@porterpelle.se
Vi hanterar även personuppgifter då någon
kontaktar oss per e-post och vi har rutiner för att
rensa bland de personuppgifter som vi hanterar
i sammanhanget. Viktigt att veta är också att på
den här webbplatsen finns det länkar till och
från andra webbplatser som inte omfattas av
den här personuppgiftspolicyn. Du bör ta del
av del av dessa webbplatsers personuppgifts-/
integritetspolicy innan du lämnar dina
personuppgifter till dem.

Rätt att få information om uppgifter om dig,
att få dem rättade och raderade
Om du vill få information om de personuppgifter
som sparas eller hanteras av Porter Pelle har du
rätt att få det. Du kan också begära att vi rättar
personuppgifter om dig och att få uppgifterna
raderade. Skicka då en undertecknad begäran till:
info@porterpelle.se
Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
vi samlar in dem
Cookie-filer
Cookies är en liten mängd data som skickas till
din webbläsare och som sedan kommer ihåg
delar av din användarhistorik hos oss, till exempel
om du lagt varor i kundkorgen eller vilka sidor
på vår webbplats du varit inne på. Datan är att
jämföra med en textfil vilken innehåller siffror och
bokstäver som lagras i din elektroniska enhet.
För att kunna göra detta samlar cookies in
information såsom din IP-adress, geografiska
plats, sidvisningar, vilken typ av webbläsare och
språk du använder samt olika tidpunkter.
Informationen används gemensamt för att kunna
förbättra din upplevelse hos oss genom att till
exempel komma ihåg vilka sidor du besökt på
vår webbplats. Informationen används sedan
också tillsammans med insamlingen från andra
användare för att kunna analysera hur besökare
navigerar på webbplatsen och för att därefter
också kunna sammanställa statistiken inför
utvärdering av besökarnas användningsmönster.
Det finns olika typer av cookies. Nödvändiga
cookies aktiverar webbplatsens grundläggande
funktioner, till exempel sidnavigering.
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Personuppfiftspolicy forts.

Kund använder tjänsten Google Analytics. Google
Analytics skapar en egen cookie vilken känner av
om du som besökare tidigare varit inne på vår
webbplats.
Du kan alltid välja att inte acceptera cookies. Gå
in i inställningarna för din webbläsare och läs mer
om hur du kan justera dina cookies. Här kan du
också välja att endast acceptera vissa typer av
cookies. Det är dock viktigt att känna till att om du
väljer att inte acceptera cookies finns det risk att
sajten inte fungerar som tänkt.
Vi sparar cookies i upp till ett år beroende
på vilken typ av cookie som sparas. För mer
information om cookies generellt, besök
www.pts.se.

Hur länge vi behåller era uppgifter
Om du skriver en kommentar 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.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat
innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).
Inbäddat innehåll från andra webb-platser beter sig
precis på samma sätt som om besökaren har besökt
den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig,
använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning
från tredje part och övervaka din interaktion med
sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din
interaktion med detta inbäddade innehåll om du har
ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.
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