
Integritetspolicy 
 


Vilka vi är: 
MIVO Technology AB

Vår webbplatsadress är: https://www.mivo.se/

 


Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem: 

Kontaktformulär 
Användaruppgifter insamlade genom kontaktformulär (namn, e-postadress, telefonnummer) 
sparas på obestämd tid för att kunna återkoppla till dig.

 

Cookie-filer 
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och innehåller information. Den används för 
att underlätta för besökaren på hemsidan. Vi sparar ingen personlig information genom cookies. 
Du kan ändra inställningar i din webbläsare om du inte vill ha cookies.

På webbplatsen använder vi cookies för att göra hemsidan mer användarvänlig för dig. Om du gör 
ändringar på hemsidan sparas dessa i en cookie. Nästa gång du besöker sidan kommer du inte 
behöva göra samma ändring igen. Cookien informerar hemsidan att du har besökt den tidigare 
och vilka ändringar som gjorts. Om du ändrar dessa inställningar igen så kommer den gamla 
cookien ersättas med en ny. Cookien används på så sätt för att underlätta för dig som besökare 
av hemsidan.

 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser 
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar 
o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om 
besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, 
använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion 
med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll 
om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 

Hur länge vi behåller era uppgifter? 
Om du registrerar dig som användare på vår webbplats (om sådana finns) sparar vi även de 
personuppgifter som anges i din. Du kan se, redigera eller radera dina personuppgifter när som 
helst (med undantaget att du inte kan ändra ditt användarnamn). Även webbplatsens 
administratörer kan se och redigera denna information.

 

Vilka rättigheter du har gällande dina uppgifter? 
Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats (om sådan finns) kan 
du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett 
oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte 
eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsmässiga 
skäl.


Har du frågor vänligen kontakta: 

Ivan Lapitski

ivan@mivo.se



	Integritetspolicy

