CS Atom sekretesspolicy
CS Atom respekterar din integritet.
Att skydda din integritet i hanteringen av personuppgifter samt garantera säkerhet för alla affärsdata är
för CS Atom en viktig fråga som vi beaktar i våra affärsprocesser. Skydd av personuppgifter från
användare av våra Tjänster är särskilt viktig.
Information om sekretesspolicyn i våra Tjänster upplyser dig om arten, omfattningen och ändamålen med
insamling och användning av personuppgifter av CS Atom i våra Tjänster. CS Atom säkerställer att
personuppgifter som du ställer till förfogande i våra Tjänster behandlas konfidentiellt enligt de svenska
lagarna för dataskydd.
CS Atom förbehåller sig rätten att ändra denna information om skydd av personuppgifter. I sådana fall,
kommer att vi att uppdatera detta dokument. När du använder våra Tjänster godkänner du våra gällande
villkor i denna information om sekretesspolicy.

Åtkomstdata och server-loggfiler
Som standard loggas din aktivitet i våra Tjänster och varje hämtning av filer av våra servrar. Din IP-adress,
din webbläsaridentifikation och domän, namnet på filer som hämtats, din geografiska position, datum och
tid för aktiviteter samt den överförda mängden data sparas ner i en loggfil. Data i loggfilerna hänvisar inte
till person. De används uteslutande för interna syften. Till de interna ändamålen för insamlingen av data
hör den tekniska administrationen av våra Tjänster och anonyma statistiska undersökningar, som
möjliggör en analys av åtkomsten till våra Tjänster som sedan används för att optimera Tjänsterna för att
ännu bättre anpassas till våra användares behov. Vi förbehåller oss dock rätten att granska dessa loggfiler,
om det på grundval av konkreta bevis finns en legitim misstanke om illegal användning.

Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som avses i den svenska personuppgiftslagen (PUL) är enskilda detaljer om personliga
och sakliga omständigheter om en identifierad eller identifierbar fysisk person som inkluderar t.ex. namn,
adress, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Alla dessa uppgifter omfattas av
ett särskilt skydd som vi säkerställer med tekniska och organisatoriska åtgärder enligt PUL.
Personuppgifter samlas in av oss endast om detta är tillåtet enligt lag, eller om du har gett ditt samtycke.
För särskilda delar av våra Tjänster kan krävas personuppgifter eller affärsrelaterade uppgifter (epostadresser, namn, adresser, etc.) av dig för att du ska kunna använda dig av dessa Tjänster. Utlämnande
av uppgifter sker uttryckligen på frivillig basis och du godkänner genom att ange dessa uppgifter att de
angivna uppgifterna samlas in, bearbetas, hanteras och används för att vi ska kunna kontakta dig,
genomföra avtal, för att skydda våra egna legitima intressen, eller för de ändamål som du har utsett. En
insamling, bearbetning eller användning för andra ändamål eller distribution till tredje part sker inte.
Detta medgivande kan återkallas av dig när som helst med verkan för framtiden.

Användning av cookies
Vi använder cookies för att förbättra våra Tjänster, till exempel för att komma ihåg inloggningssessioner
när så önskas. Våra Tjänster kan även inkludera tredjepartstjänster, såsom Google Analytics, som kan
spara cookies; CS Atom säkerställer att dessa tjänsters sekretesspolicyer gällande cookies
överensstämmer med CS Atoms egna. Cookies är små textfiler som skickas till datorn vid åtkomst till en
webbtjänst. Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att ställa in din webbläsare så att
lagring av sådana textfiler på datorn inte tillåts; Detta kan dock leda till en funktionsnedsättning i våra
Tjänster. Dessutom kan du när som helst ta bort de cookies som lagrats på din dator.

Säkerhet
CS Atom använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter som ställs
till vårt förfogande mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av
obehöriga. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.
Observera dock att när du kommunicerar via Internet, särskilt vid överföring av e-post, är det inte möjligt
att garantera datasäkerhet helt och hållet, därför rekommenderar vi att skicka konfidentiell information
via vanlig post. Vi åtar oss att skydda dina lagrade personuppgifter, men vi kan inte ta fullständigt ansvar
för deras säkerhet. Överföringen av data av dig till CS Atom sker därför på egen risk.

Information och rätt att göra invändningar
På begäran kommer vi att informera dig i enlighet med gällande lag, alltid kostnadsfritt och utan dröjsmål,
om och vilka personuppgifter som lagras av oss. CS Atom förbehåller sig rätten att lämna denna
information på elektronisk väg.
Dessutom, i enlighet med rättsliga bestämmelser, har du rätt till rättelse, spärrning och radering av
personuppgifter för framtiden, såvida det inte finns lagliga grunder som utesluter det från vår sida. Om du
har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss.

