Sekretesspolicy
Insamling och användning av personlig information
På vissa av våra webbplatser, vid köp eller installation av våra programvaror eller webbtjänster så uppmanas du
att skriva in personliga uppgifter, såsom e-postadress, namn, företag, adressuppgifter etc. Vi använder din
information för att kunna leverera dina produkter, verifiera att du har en äkta licens av våra programvaror,
fakturera våra produkter, vid inloggning för våra webbtjänster, vid supportärenden samt att kunna ge dig rätt
information kring våra produkter m.m. Du kan när som helst avbryta informationen som vi skickar dig via epost genom att klicka längst ned i respektive e-postmeddelande.

Vidarebefordran av personlig information
Vissa av våra tjänster/produkter kan erbjudas tillsammans med en av våra samarbetspartners. Om du köper
eller registrerar dig för ett av dessa erbjudanden så kan både The Art Of Planning och samarbetspartnern ta del
av informationen som samlas in. I de fall vi anlitar underleverantörer för att tillhandahålla tjänster, tex vid drift
och underhåll av servrar så har de endast rätt att inhämta den information som krävs för att utföra tjänsten. De
måste alltid bibehålla informationens sekretess och får inte använda den för andra ändamål.

Säkerhet för personlig information
The Art Of Planning arbetar aktivt för att på bästa sätt skydda din information. Vi använder oss av en rad olika
säkerhetsmetoder för att skydda informationen från oönskad åtkomst, användning och avslöjande. All
inloggning till våra webbtjänster sker med SSL (Secure Socket Layer) kryptering. All kortbetalning via vår
webbplats sköts genom en extern part (Payer, www.payer.se) för att säkerhetsställa känslig information. Om
du använder ett lösenord för att skydda din information i någon av våra webbtjänster måste du dock se till att
ditt lösenord hålls hemligt. Blir du osäker så kan du alltid kontakta oss för ett nytt lösenord.

Ändringar i sekretesspolicyn
Denna sekretesspolicy uppdateras vid behov så fort någon av våra tjänster/produkter ändras, eller om de
tillkommer nya produkter eller tjänster.

Kontakta oss
Om du har frågor kring vår sekretesspolicy så är du välkommen att kontakta mig:
Anders Wännman, VD, The Art Of Planning AB
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