PERSONVERN- OG COOKIE-ERKLÆRING
Pausit AB Aksjeselskap ("Selskapet"), org.nr 556690-8132 Älvtomtagatan 12, 703 42 Örebro beskytter
personvernet og er meget nøysom med at personopplysningene dine behandles riktig, det vil si bare
for tiltenkte formål og er beskyttet mot uautorisert tilgang. All behandling av personopplysninger er i
samsvar med EU’s personvernforordning (GDPR).
1. Pausit programvare
Programvaran Pausit samler inn data om bruken i den lisensierte brukerens egen datamaskin
der den er lagret lokalt. Formålet med disse dataene er å gjøre det mulig for brukeren å
spore sin egen fremgang. Selskapet har ingen tilgang til disse dataene. Personopplysningene
som behandles sentralt av selskapet er ment å fullføre økonomiske, støtte- og
lisensieringssaker: For juridiske personer lagres kontaktinformasjon om organisasjonens
kontaktperson(er) og for private kunder lagres navn, personnummer og kontaktinformasjon.
Data som sendes kryptert over Internett er lisensrelaterte og bare med det formål å
administrere det unike abonnementet og inneholder ingen personopplysninger.

2. Innsamling av personopplysninger i kontakt med oss
Når du sender oss en e-post eller bruker våre kontaktskjemaer på nettstedet, lagrer vi
kontaktinformasjonen din med det formål å fullføre vår dialog, og vi lagrer informasjonen din
som e-postadresse og eventuelt telefonnummer til formålet med vår dialog er oppfylt og
maksimalt ett år deretter. Når du har bedt om et tilbud fra selskapet og ennå ikke er kunde,
lagres tilbudet i to år sammen med kontaktdetaljer for personen som ba om tilbudet. Epostadressen hvis oppgitt kan motta nyhetsbrev fra oss for å spre kunnskap om selskapet og
dets produkter. Avregistrering er mulig i hvert nyhetsbrev.
Lagring av personopplysninger når du er kunde av oss og tiden deretter
Når du inngår en lisensavtale med oss, lagrer vi personopplysninger i samsvar med punkt 1
ovenfor. Hvis kontrakten din avsluttes, vil vi lagre personopplysninger til personer i
maksimalt tre år for å oppfylle eventuelle garanti- og klageproblemer og for å kunne
markedsføre relevante produkter. Du kan be om at kampanjen stopper når som helst ved å
kontakte oss.

3. Mottakere av data, databehandlere
3.1 Tjenesteleverandører og forhandlere
Vi deler personopplysninger om våre kunder med våre forhandlere. Vi kan også dele dine
personopplysninger med selskaper som leverer tjenester til oss, for eksempel
administrasjon av nyhetsbrev eller levering av visse systemer. Disse selskapene kan bare
behandle personopplysningene dine i samsvar med våre uttrykkelige instruksjoner og
kan ikke bruke dataene dine til noe annet formål. Det er skrevet i samsvar med våre
tjenesteleverandører.

3.2 Andre mottakere
Vi kan overføre personopplysningene dine til andre mottakere, for eksempel
myndigheter, hvis loven krever det. Hvis hele eller deler av vår virksomhet selges eller
integreres med andre aktiviteter, kan dine personopplysninger bli utlevert til våre
rådgivere, potensielle kjøpere og deres rådgivere og videreformlert til den nye eieren av
virksomheten for å oppfylle den opprinnelige avtalen.

4. Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt bruker såkalte informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen din og for å
gi deg som besøkende tilgang til visse funksjoner. Det kan også være "tredjeparts"
informasjonskapsler med det formål å samle inn generell statistikk og målrette vår
markedsføring. Informasjonskapslene våre lagrer ikke informasjon som navn og
personopplysninger.
Slå av informasjonskapsler
Hvis du ikke godtar bruk av tredjeparts informasjonskapsler på nettstedet vårt, kan du endre
innstillingene dine i nettleseren din slik at ingen informasjonskapsler lagres på datamaskinen din.
Vi henviser til nettleserens brukerhåndbok for ytterligere instruksjoner. Husk at enkelte
funksjoner kanskje ikke fungerer som de skal hvis du slår av bruken av informasjonskapsler helt.
5. Dine rettigheter
Du har rett til å be selskapet om tilgang til og utbedring av dine personopplysninger. Du har
også rett til, i visse tilfeller, å be om en begrensning på behandlingen som angår deg, å
protestere mot behandlingen og å få visse data slettet. Du har også rett til å innhente
personopplysningene knyttet til deg som du har gitt tilselskapet.
Kontaktinformasjon: Hvis du har spørsmål om vår håndtering av personopplysninger, eller ønsker å utøve
dine rettigheter, kan du gjerne sende oss en e-post info@pausit.se

