LIBERTEX | 2016

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY
Indication Investments Limited
CYSEC Licensnummer 164/12

Indication Investments Ltd ◦ CYSEC Licensnummer 164/12
134 Agia Fylaxeos & Amisou, ANISSA COURT, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus
Telefon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Hemsida: libertex.com

LIBERTEX | 2016

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY
Libertex (libertex.com) är ett varumärke tillhörande Indication Investments Limited som regleras av the Cyprus
Securities and Exchange Commission, CySEC, (www.cysec.gov.cy), under licensnummer 164/12. Indication
Investments Ltds kontor ligger på Gladstonos and Karaiskaki Street, 3032, Limassol, kontor no. 031, Limassol, Cyprus
(hädanefter: “Vi”, “Libertex”, “Företaget”)
För att hjälpa Libertex att förstå kundernas behov och förbättra servicen, kommer uppgifter som samlats in på denna
hemsida hållas på Libertex säkra databas. All kunddata som lagras på Libertex servrar uppfyller de lagstadgade kraven.
Vi kommer aldrig att göra dessa data tillgängliga till något annat företag eller en tredje part.

SÄKERHET
Vi har infört olika säkerhetsförfaranden som anges i denna policy.
Libertex strävar efter att skydda den information du lämnar ut och se till att din integritet skyddas och det finns strikta
säkerhetsrutiner som har införts. Våra servrar kan enbart nås av behörig personal.
Även om vi kommer vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din information, bekräftar du att användandet av internet
inte är helt säkert, och av denna anledning kan vi inte garantera säkerheten eller integriteten av personlig data som
överförs från dig, eller till dig via internet.

DITT SAMTYCKE
Genom att använda vår hemsida och tillåta cookies i din webbläsare som ger oss tillgång till viss information eller
genom att manuellt skicka din information till oss samtycker du till användningen av informationen så som anges i
denna policy. Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna på denna sida, och kan komma
att placera meddelanden på andra sidor på hemsidan, så att du kan vara medveten om den information vi samlar in
och hur vi använder den hela tiden. Fortsatt användning av tjänsten kommer att innebära att du samtycker till sådana
ändringar.

INFORMATIONSINSAMLING
När du använder vår hemsida samlar vi in icke-identifierbar information på följande sätt:

LOGGDATA
När du använder vår hemsida samlar vi in information som din webbläsare skickar när du besöker en hemsida eller
onlinetjänst ("Loggdata"). Denna Loggdata kan innefatta, men är inte begränsad till, datorns IP-adress, typ av
webbläsare, hemsidan du besökte innan du kom till hemsidan och informationen du söker efter på hemsidan och
tjänsten. Dessutom, om du använder tjänsten via en mobil enhet, kan vi samla in Push-ID, under förutsättning av ditt
samtycke enligt vad som anges av dig i den mobila applikationen, och en mobil IP-adress.

COOKIES
Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din dator eller enhet när du besöker vissa sidor eller utför
vissa åtgärder på denna och andra hemsidor. De används för att hjälpa din webbläsare minnas dina val och visa rätt
information för dig - till exempel artiklar i din kundvagn - och inte behandla dig som en ny besökare varje gång du
besöker en sida.
Vissa cookies lagras bara under tiden för ditt besök (“sessionscookies”) för att hjälpa dig navigera och ge dig relevant
information. Andra lagras under längre perioder (”beständiga cookies”) så att din webbläsare kan minnas dina val från
ett tidigare besök. Cookies som lagras kan inte skada din enhet, är anonyma och unika för din webbläsare.
Du kan välja att inaktivera eller blockera dessa cookies i din webbläsare, men utan några av dem kommer vår sida inte
att fungera. För mer detaljerad information om cookies besök www.allaboutcookies.org.
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HUR VI ANVÄNDER COOKIES?
Hos Libertex använder vi cookies för att hjälpa oss att hitta vilka tjänster du är intresserad av och minnas detaljer om
din ansökan. Vi sparar inte känslig information som ditt namn eller adress i våra cookies, bara en anonym referens till
dem så att vi kan hitta dem.
Vi har också ibland cookies för att hjälpa dig att navigera runt på hemsidan, förbättra din upplevelse, eller ge dig viktig
information om intressen.

TREDJEPARTSCOOKIES
För att ge dig bästa möjliga kundupplevelse, samarbetar vi med ett antal Tredje parter för att hjälpa oss samla in
anonym statistik om hur vår sajt används och förse dig med ytterligare information som kan vara av intresse för dig.
Som en del av denna process kan våra Tredjepartspartners sätta sina egna cookies under ditt besök.
Dessa Tredje parter kan omfatta, men är inte begränsade till, Google, Inc. (google.com/analytics/), Tealium Inc.
(tealium.com), Mixpanel, Inc. (mixpanel.com), Salesforce.com, Inc. (salesforce.com).

INSTÄLLNINGAR FÖR COOKIES
Om du inte vill ta emot vissa typer av cookies på Libertex hemsida, kan du välja bort dem. Vi kommer att behöva ställa
in en cookie så att vi kan minnas dina val nästa gång du besöker hemsidan från samma webbläsare. För närvarande är
det inte tekniskt möjligt för oss att låta dig ta med dina inställningar mellan dina webbläsare och enheter så du kommer
behöva ändra dessa inställningar för varje webbläsare du använder.
Observera även att vi gör allt för att respektera dina val, men det finns en möjlighet att inte alla cookies tas emot. Om
detta är ett problem så rekommenderar vi att du ändrar dina cookie-inställningar via webbläsaren; din webbläsares
hjälpfunktion berättar hur du gör.
Observera: huvuddelen av vår hemsida kan fungera utan cookies, men du kommer att förlora en del egenskaper och
funktioner om du väljer att stänga av cookies.

GOOGLE ANALYTICS
Vi använder Google Analytics på webbplatsen, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google").
Google Analytics används för att hjälpa oss få fram data om användningen av hemsidan. Informationen som genereras
av cookies om er användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) kan överföras till och lagras av Google på servrar i
USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa
rapporter av aktiviteter på hemsidan för hemsideoperatören och tillhandahålla andra tjänster i samband med
aktiviteter på hemsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter
om det krävs enligt lag, eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Du kan neka
användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men vänligen observera att om du gör
detta kan du inte använda hela hemsidans funktionalitet. Genom att använda denna hemsida, samtycker du till
behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

HUR VI ANVÄNDER INFORMATION
Vi använder din information för att (i) övervaka och analysera användningen av hemsidan och för den tekniska
förvaltningen av hemsidan, (ii) förbättra hemsidan, (iii) generera och härleda användbara uppgifter och information
om intressen, egenskaper, användning och beteendet hos våra besökare.
Samlad information och icke-identifierande information. Vi kan dela samlad information, inklusive frågor och
erbjudanden som genereras som ett resultat av din användning av hemsidan, som innehåller icke-identifierbar
information och Loggdata, med tredje part för branschanalys, demografisk profilering, andra kommersiella syften och
för att leverera riktad reklam om produkter och tjänster. Samlad information som delas i dessa sammanhang kommer
inte att innehålla någon personlig information.
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Efterlevnad av lagar och brottsbekämpning. Vi samarbetar med statliga och brottsbekämpande myndigheter och
privata aktörer för att upprätthålla och följa lagen.
Affärsöverföringar. Vi kan sälja, överföra eller på annat sätt dela några eller alla av våra tillgångar, inklusive bland annat
din personliga information och Loggdata, i samband med en fusion, förvärv, omorganisation eller försäljning av alla
eller väsentliga delar av våra aktier eller tillgångar, eller i fall av vår konkurs.
Dessutom kan vi publicera ytterligare kompletterande sekretessmeddelanden med avseende på specifika tjänster.

TID SOM INFORMATIONEN HÅLLS
Vi kommer inte att hålla din information längre tid än vad som krävs. I många fall måste informationen hållas under
avsevärd tid. Lagringstiderna kommer att fastställas med hänsyn till vilken typ av information som samlas in och i vilket
syfte det samlas in, med tanke på de krav som gäller för situationen och behovet av att förstöra föråldrad, oanvänd
information så snart som är skäligt.

OMFATTNING AV POLICYN OCH TREDJEPARTSHEMSIDOR
Denna policy gäller bara för oss och denna hemsida. Vi har ingen kontroll över andra hemsidor, eller över banners eller
länkar inifrån vår hemsida. Dessa andra hemsidor, banners eller länkar kan placera sina egna cookies eller andra filer
på din dator, samla in data eller personlig information från dig som är föremål för en sådan tredje parts
integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn och andra villkor för sådana tredje parter innan du
besöker eller använder dem.

HUR DU KONTAKTAR OSS
Vi välkomnar dina åsikter om vår hemsida och vår integritetspolicy. Om du vill kontakta oss med frågor eller
kommentarer, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@libertex.com.
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