
 

Rättsligt meddelande 
 
www.linguaiuris.com och www.linguaiuris.es är internetdomän som tillhör 
Charlotte Andersson/Linguaiuris. 
 
Lagstiftning 
Relationer mellan Charlotte Andersson/Linguaiuris och användaren av tjänsterna 
på denna webbplats är generellt underkastade spansk lagstiftning och jurisdiktion. 
 
Användarens åtkomst och användning 
Användaren är informerad om och accepterar att åtkomst till denna webb inte på 
något sätt innebär inledandet av ett avtalsförhållande med Charlotte 
Andersson/Linguaiuris. 
 
Användaren åtar sig att använda webbplatsen i enlighet med lagen, detta rättsliga 
meddelande och i god tro. Användaren ska vidta skälig försiktighet i förhållande 
till tjänsten som åtnjuts, och ska inte genomföra någon aktivitet som kan anses 
vara olaglig, som strider mot rättigheter som tillhör Charlotte 
Andersson/Linguaiuris eller tredje parter, eller som kan skada, deaktivera, 
överbelasta eller försämra tjänsten eller hindra normal användning av densamma. 
Särskilt och utan begränsning, ska användaren avstå från att:  
 
* Genomföra någon aktivitet som innebär brott mot tredje parters rättigheter (rätt 
till integritet och rätt till egen bild, immateriella rättigheter etc.).  
 
* Reproducera, kopiera, distribuera, tillhandahålla, förändra eller ändra innehåll 
på webbplatsen förutom i de fall då det är tillåtet av lag eller uttryckligt samtycke 
har inhämtats från Charlotte Andersson/Linguaiuris eller den tredje part som, i 
förekommande fall, innehar rätten att utnyttja innehållet.  
 
* Reproducera eller kopiera för privat bruk sådant innehåll som anses vara 
programvara eller databaser i enlighet med gällande lagstiftning, liksom 
kommunicera dem offentligt eller göra dem tillgängliga för tredje parter.  
 
* Använda innehållet på webbplatsen för någon form av reklam- eller 
marknadsföringsaktivitet och, särskilt, för att skicka oönskade e-postmeddelanden 
(spam) eller liknande kommunikation.  
 
* Införa datavirus, felaktiga filer eller andra former av programvara eller 
dataprogram som kan orsaka skada eller otillåtna förändringar av innehållet eller 
system som är tillgängliga via webbplatsen.   
 
* Förstöra, förändra, deaktivera eller skada uppgifter, information, program eller 
elektroniska dokument som tillhör Charlotte Andersson/Linguaiuris eller tredje 
part. 
 
Immateriella rättigheter 
Informationen som finns på denna webbplats gäller enligt dess senaste 
uppdatering. Charlotte Andersson/Linguaiuris förbehåller sig rätten att ensidigt 
uppdatera, ändra eller ta bort nämnda information utan förvarning. Allt innehåll 
som visas på webbplatsen (texter, grafiker, fotografier, logotyper, formgivningar, 
källkoder, audiovisuellt innehåll eller ljudfiler etc.) är föremål för immateriella 
rättigheter som tillhör Linguaiuris eller tredje parter som har medgivit att 
innehållet inkluderas på webbplatsen. Alla former av utnyttjande av hela eller 
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delar av denna webbplats, oavsett form eller medel, på elektroniskt, mekaniskt 
eller annat sätt, är strikt förbjudet. Brott mot dessa rättigheter kan ge upphov till 
civilrättsliga eller straffrättsliga processer. Det är inte tillåtet att skapa någon länk 
till denna webbplats utan föregående uttryckligt samtycke från Charlotte 
Andersson/Linguaiuris. 
 
Linguaiuris ansvar 
Charlotte Andersson/Linguaiuris är inte ansvarig för eventuella skador som kan 
härledas från störningar, försummelse, avbrott, datavirus, telefonavbrott eller 
avstängning av driften av detta elektroniska system, på grund av skäl som ligger 
utanför Charlotte Anderssons/Linguaiuris kontroll. Charlotte 
Andersson/Linguaiuris är inte heller ansvarig för förseningar eller blockeringar av 
användningen av detta elektroniska system som orsakas av fel, brister eller 
överbelastningar av telefonlinjer, överbelastningar av internet eller andra 
elektroniska system. Charlotte Andersson/Linguaiuris garanterar inte riktigheten 
och åtar sig inte något ansvar för konsekvenser som skulle kunna uppstå på grund 
av eventuella fel i innehåll som tillhandahålls av tredje parter som skulle kunna 
finnas på denna webbplats. 
 
Tillämplig lag 
Detta rättsliga meddelande regleras i alla delar av spansk lagstiftning. 
 

 
Integritetspolicy 

 
Vem är ansvarig för hanteringen av dina uppgifter?  
Firma: Charlotte Andersson/Linguaiuris 
Spanskt organisationsnummer: X3553959E 
Adress: Paseo de las Delicias 1, 41001 Sevilla, Spanien  
Telefon: +34 686 683 892 
Kontaktperson: Charlotte Andersson 
 
Med vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? 
Hos Charlotte Andersson/Linguaiuris behandlar vi följande information och i 
följande syften: 
POTENTIELLA KUNDER: Hantering av förfrågningar som tas emot via vårt 
kontaktformulär, e-post eller telefon och sammanställning av efterfrågade offerter, 
samt kontroll och uppföljning av desamma. 
KUNDER: Kundhantering (tillhandahållande av avtalade tjänster, fakturering, 
etc.). 
 
Under hur lång tid behåller vi dina uppgifter?  
POTENTIELLA KUNDER: Uppgifterna behålls under 6 månader från det att du 

bad om information och/eller offert skickas. 

KUNDER: Uppgifterna behålls under 5 år efter det att den avtalade tjänsten har 

tillhandahållits.  

Vilket är det berättigade skälet för behandling av dina uppgifter?  
POTENTIELLA KUNDER: Intressentens samtycke i samband med att han/hon 
fyller i kontaktformuläret eller kontaktar Linguaiuris och ber om offert. 
KUNDER: Accept av offerten. 
 
 



 

 
Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att kommuniceras?   
Charlotte Andersson/Linguaiuris kan kommunicera uppgifter från KUNDER till 
behöriga myndigheter och till andra utomstående parter, förutsatt att det är 
nödvändigt för att genomföra den avtalade tjänsten på korrekt sätt. 
 
Vilka är dina rättigheter när du tillhandahåller oss dina uppgifter? 
Varje person har rätt att få bekräftelse huruvida Charlotte Andersson/Linguaiuris 
behandlar personuppgifter som rör honom/henne eller ej.  
 
De berörda personerna har rätt att få åtkomst till sina personuppgifter, liksom att 
ansöka om korrigering av felaktiga uppgifter eller, om de så önskar, ansöka om 
radering när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de 
samlades in, eller av andra skäl. 
 
Under vissa omständigheter kan de berörda personerna ansöka om begränsning av 
behandling av deras uppgifter, i så fall sparar vi dem endast för att utöva eller 
försvara eventuella reklamationer.  
 
Under vissa omständigheter och på grund av skäl som har samband med någon 
särskild situation, kan de berörda parterna opponera sig mot behandling av deras 
personuppgifter. Charlotte Andersson/Linguaiuris kommer i så fall att upphöra 
med att behandla uppgifterna, förutom på grund av tvingande legitima skäl eller 
för att utöva eller försvara eventuella reklamationer.  
 
Den berörda parten har rätt att lämna in en reklamation till tillsynsmyndigheten 
(agpd.es) om han/hon anser att behandlingen inte är förenlig med gällande 
lagstiftning. 
 
Kontaktuppgifter för att utöva dina rättigheter:  
Charlotte Andersson/Linguaiuris, Paseo de las Delicias 1, 41001 Sevilla, Spanien 
eller via e-post till info@linguaiuris.com, tillsammans med giltig bevisning, såsom 
kopia av ID-handling. Ange ärendet "SKYDD AV PERSONUPPGIFTER". 
 
Hur har vi erhållit dina uppgifter? 
De personuppgifter som behandlas av Charlotte Andersson/Linguaiuris härrör 
från den berörda parten. 
 
Den berörda parten som skickar information till Charlotte Andersson/Linguaiuris 
garanterar och ansvarar för att de tillhandahållna uppgifterna är korrekta, giltiga 
och äkta och åtar sig att uppdatera personuppgifterna, och befriar Charlotte 
Andersson/Linguaiuris från ansvar beträffande detta. Användaren accepterar att 
tillhandahålla fullständig och korrekt information i kontaktformulär. 
 
Likaså ansvarar inte Charlotte Andersson/Linguaiuris för riktigheten i information 
som inte har utarbetats av Charlotte Andersson/Linguaiuris och för vilken det 
anges en annan källa, vilket innebär att Charlotte Andersson/Linguaiuris inte åtar 
sig något ansvar för eventuella skador som skulle kunna orsakas på grund av 
användning av sådan information. 
 
Minderåriga 
Personer som inte har fyllt 14 år får inte fylla i kontaktformuläret, förutom om de 
har tillstånd från sina föräldrar och/eller vårdnadshavare. 
 
 



 

Förändringar i integritetspolicyn 
Charlotte Andersson/Linguaiuris förbehåller sig rätten att ändra denna 
integritetspolicy för att anpassa den till ny lag eller rättstillämpning. I så fall 
kommer Charlotte Andersson/Linguaiuris att annonsera ändringarna på denna 
sida i skälig tid innan de börjar tillämpas. 
 

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.  

LISTA ÖVER COOKIES SOM ANVÄNDS PÅ DENNA WEBBPLATS: 
 
  *   __Secure-3PSIDCC 
  *   __Secure-3PAPISID 
  *   SIDCC 
  *   __Secure-3PSID 
  *   SID 
  *   SAPISID 
  *   APISID 
  *   SSID 
  *   HSID 
  *   SEARCH_SAMESITE 
  *   CONSENT 
  *   NID 
 
Upphör att gälla: När en webbläsarsession slutar - 3 år i enstaka fall. 
 
Syften med användning av cookies: Särskilja användare och webbläsarsessioner, 
fastställa nya webbläsarsessioner eller besök, ställa in användning med Urchin, 
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sändning av information och meddelanden, webbplatsens funktionssätt, korrekt 
visning av informationen. 

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 -> Alternativ -> 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 
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