
Affärsvillkor och sekretesspolicy för SWX  
Följande villkor gäller för SWX från den 01 januari 2020 och ersätter alla tidigare versioner av dessa villkor. 

 

Sekretesspolicy  
Denna sekretesspolicy är en del av denna webbplats (”Webbplatsen”) Villkor och Bestämmelser som är bindande för alla av webbplatsens användare. Denna 
integritetspolicy gäller till Webbplatsen och alla produkter och tjänster som erbjuds av SWX Konsult Sverige.  
 
§ 1 Personlig identifieringsinformation  

Vi kan samla in personlig information identifiering från användare i en mängd olika sätt, bland annat, men inte begränsat till, när användare besöker vår 
webbplats, registrera sig på webbplatsen, prenumerera på nyhetsbrevet, och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser vi göra tillgänglig 
på vår webbplats. Användare kan bli ombedd att, i förekommande fall, namn, e-postadress. Användare kan dock besöka vår webbplats anonymt. Vi kommer att 
samla in personlig information identifiering från användare endast om de frivilligt lämna sådan information till oss. Användare kan alltid vägra att leverera 
personligt identifieringsinformation, förutom att det kan hindra dem från att delta i vissa hemsida relaterad aktivitet.  
 
§ 2 Icke-personlig information identifiering  

Vi kan samla in icke-personlig identifieringsinformation om användare när de interagerar med vår webbplats. Icke-personlig information identifiering kan 
inkludera webbläsaren namn, vilken typ av dator och teknisk information om användare medel anslutning till vår webbplats, såsom operativsystemet och Internet 
tjänsteleverantörens utnyttjas och annan liknande information.  
Webbläsare cookies  
Vår sajt kan använda “cookies” för att förbättra användarupplevelsen . Användarens webbläsare placerar cookies på sin hårddisk för att samla in information och 
ibland spåra information om dem. Användaren kan välja att ställa in sin webbläsare att neka cookies, eller för att varna dig när cookies skickas. Om de gör det, 
observera att vissa delar av webbplatsen inte fungerar korrekt.  
 
§ 3 Hur vi använder insamlad information  

SWX får samla in och använda Användare personlig information för följande ändamål: 
 

– För att förbättra kundtjänster 
Information du ger hjälper oss svara på förfrågningar kundtjänst och support som behov mer effektivt. – Att anpassa användarupplevelsen  
Vi kan använda information i den sammanlagda att förstå hur våra användare som grupp använder tjänster och resurser som tillhandahålls på vår webbplats. 
 

– Att skicka regelbundna e-postmeddelanden.  
Vi kan använda den e-postadress att skicka Användare information och uppdateringar som rör deras ordning. Den kan också användas för att svara på deras 
förfrågningar, frågor och / eller andra önskemål. Om användaren bestämmer sig för att prenumerant till vår mailinglista, kommer de att få e-postmeddelanden 
som kan innehålla företagsnyheter, uppdateringar, relaterad produkt eller tjänst information etc. Om du någon gång användaren vill avsluta prenumerationen 
från att ta emot framtida e-postmeddelanden, inkluderar vi detaljerad unsubscribe instruktioner längst ner på varje e-post eller användare kan kontakta oss via 
vår webbplats.  
 
§ 4 Hur vi skyddar din information  

Vi antar lämpliga datainsamling, lagring och bearbetning praxis och säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, utlämnande eller 
förstörelse av dina personuppgifter, användarnamn, lösenord, information och data som lagras på vår webbplats transaktion.  
 
§ 5 Att dela din personliga information  

Vi säljer inte, handel, eller hyra Användare personnummer information till andra. Vi kan dela generiska aggregerad demografisk information som inte är kopplade 
till någon personlig identifiering information om besökare och användare med våra affärspartners, betrodda dotterbolag och annonsörer för de syften som 
beskrivs ovan.  
Vi kan använda utomstående tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att driva vår verksamhet och webbplatsen eller administrera aktiviteter på våra vägnar, som 
att skicka ut nyhetsbrev eller enkäter. Vi kan dela din information med dessa tredje parter för dessa begränsade ändamål, förutsatt att du har gett oss din 
tillåtelse.  
 
§ 6 Tredje parts webbplatser  

Användare kan finna reklam eller annat innehåll på vår webbplats som länkar till de webbplatser och tjänster hos våra partners, leverantörer, annonsörer, 
sponsorer, licensgivare och andra tredje parter. Vi kontrollerar inte innehållet eller länkar som visas på dessa platser och är inte ansvariga för de metoder som 
används av webbplatser länkade till eller från vår webbplats. Dessutom kan dessa platser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, som ständigt 
förändras. Dessa webbplatser och tjänster kan ha egna sekretesspolicy och kundservicepolitik. Surfa på Internet och interaktion på någon annan webbplats, 
inklusive webbplatser som har en länk till vår webbplats, är föremål för denna webbplats egna villkor.  
 
§ 7 Förändringar av denna integritetspolicy  

SWX har rätt att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst. När vi gör det kommer vi att publicera en anmälan på huvudsidan av vår webbplats, revidera 
uppdaterade datum längst ner på denna sida. Vi uppmuntrar användare att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar att hålla dig informerad 
om hur vi hjälper till att skydda den personliga information som vi samlar in. Du bekräftar och accepterar att det är ditt ansvar att granska denna sekretesspolicy 
med jämna mellanrum och bli medvetna om ändringar.  
 
§ 8 Din acceptans av dessa villkor  

Genom att använda denna webbplats ger du ditt godkännande av denna politik. Om du inte accepterar denna policy, ska du inte använda vår webbplats. Din 
fortsatta användning av webbplatsen efter utstationering av ändringar i denna policy kommer att anses ditt godkännande av dessa ändringar.  


