Personuppgiftspolicy
www.linguaiuris.com
Charlotte Maria Andersson, nedan “företagaren” är innehavare av webbplatsen
www.linguaiuris.com (nedan “webbplatsen”). Företagarens adress är
Linguaiuris, Paseo de las Delicias 1, 41001 Sevilla, Spanien. VAT-nummer ESX3553959-E.
Företagaren garanterar skydd av samtliga personuppgifter som användaren
tillhandahåller på webbplatsen och, i enlighet med vad som fastställs i Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal och Real Decreto 1720/2007 de 21 diciembre (spansk lag och
förordning om skydd av personuppgifter) och övriga tillämpliga regler,
informerar företagaren att:
1.

Alla personuppgifter som tillhandahålls kommer att behandlas av
företagaren i enlighet med Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal och Real Decreto 1720/2007 de
21 de diciembre (spansk lag och förordning om skydd av personuppgifter)
och kommer att införlivas i Kund- och leverantörsregistret, som företagaren
har skapat och är ansvarig för, och som vederbörligen har registrerats hos
Agencia Española de Protección de Datos (spanska byrån för dataskydd).

2. Uppgifterna samlas in i följande syften: (I) för att hantera förfrågningar och
konsultationsarbete (II) för att hantera bokföring, skatt och administration.
3. Vid insamling och behandling av personuppgifter har lämpliga
säkerhetsåtgärder vidtagits för att undvika förlust, obehörig åtkomst eller
manipulering av personuppgifterna, i enlighet med vad som fastställs i Real
Decreto 1720/2007 av den 21 december (spansk förordning om skydd av
personuppgifter).
4. Företagaren åtar sig att skydda all konfidentiell information som hon har
åtkomst till.
5. Användaren intygar att han/hon har fyllt 14 år och därmed har rättslig
handlingsförmåga för att bevilja samtycke beträffande behandling av
personuppgifter i enlighet med vad som fastställs i denna
personuppgiftspolicy.
6. Användaren kan när som helst utöva sina rättigheter till åtkomst,
korrigering och radering av sina personuppgifter, samt återkalla samtycket
för de syften som anges ovan. För att göra detta, skicka ett skriftligt
meddelande med din underskrift till företagarens postadress som anges
ovan. Ange dina kontaktuppgifter tydligt och bifoga kopia av din IDhandling.
7. Användaren lämnar samtycke till manuell hantering av personuppgifter
som tillhandahålls på de villkor som anges ovan. För att lämna samtycke,
klicka på knappen "ACCEPTERA OCH SKICKA" som finns efter formuläret
med kontaktuppgifter.

Information om användning av cookies
Cookies är små informationsfiler som skickas och lagras på användarens
hårddisk via webbläsaren när användaren är ansluten till en webbplats. Cookies
kan användas för att samla in och lagra uppgifter om användaren medan denne
är ansluten till internet för att tillhandahålla de tjänster som användaren ber
om. Sådana cookies (sessionscookies) brukar inte bevaras. Cookies kan också
användas för att lagra uppgifter om användaren för andra typer av framtida
tjänster. Sådana cookies (bestående cookies) kan lagras under obestämd tid.
Cookies kan vara egna eller tredje mans.
Det finns flera olika typer av cookies, bland annat:
1.

Tekniska cookies som underlättar användarens surfning och användning
av olika valmöjligheter eller tjänster som webbplatsen innehåller för att
identifiera sessionen, ge åtkomst till vissa områden, underlätta
beställningar, köp, ifyllnad av formulär, inskrivningar, säkerhet,
tillhandahålla funktioner (videos, sociala nätverk...).

2.

Inställnings-cookies gör att användaren kan få åtkomst till tjänsterna
enligt egna preferenser (språk, webbläsare, inställningar...).

3.

Analys-cookies möjliggör anonym analys av användarnas surfbeteende på
webbplatsen vilket gör att man kan mäta användarens aktivitet och
utarbeta profiler i syfte att förbättra webbplatsen.

www.linguaiuris.com använder egna och tredje mans tekniska cookies,
inställnings-cookies och analys-cookies. Cookies kommer inte i något fall att
behandla personuppgifter, däremot lagrar de surfbeteenden för statistiska
ändamål. Därför har vi bett om ditt samtycke till att vi använder cookies när du
besöker webbplatsen, i enlighet med artikel 22 i Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información (spansk lag om tjänster i informationssamhället).
Du kan aktivera eller avaktivera cookies genom att följa instruktionerna
som gäller för din webbläsare:
Chrome: Inställningar -> Visa avancerade inställningar -> Sekretess ->
Innehållsinställningar.
Firefox: Verktyg -> Alternativs -> Sekretess -> Historik -> Personliga
inställningar.
Internet Explorer: Verktyg -> Internet-alternativ -> Sekretess -> Inställningar.
Safari: Inställningar -> Säkerhet.
För mer information kan du klicka på Hjälp-knappen i din webbläsare eller
på supportsidorna i desamma:
Chrome: support.google.com
FireFox: support.mozilla.org
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Safari: www.apple.com

