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INTEGRITETSPOLICY

Vi på LIVE Reklambyrå värnar om din integritet och vill att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss 
dina personuppgifter. 

Denna integritetspolicy utgår från gällande dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 
i hela EU och informerar dig om hur vi hanterar personuppgifter som lämnas och samlas in till oss. Meningen 
med vår policy är att du ska veta hur vi hanterar dina personuppgifter, vad vi använder uppgifterna till, vilka som 
får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt vilka rättigheter du har.

LIVE Reklambyrå kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt se till att dina personuppgifter be-
handlas säkert och inte sprids vidare till någon obehörig. Vi kommer inte skicka vidare dina personuppgifter till 
någon tredje part om du inte gett ditt samtycke.

Vilka personuppgifter är det som gäller?
• Namn, adress, telefonnummer och e-mail

• Korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att kunna ge dig bättre service 
om du väljer att kontakta oss igen.

• Din IP-adress genom cookies på vår hemsida, detta för att kunna avläsa statistik och anpassa användar-
vänligheten på våra olika medier

• Foton

Vi kan även få tillgång till dina personliga uppgifter på följande sätt:

• Uppgifter som du förser oss med.

• Uppgifter som registreras när du besöker vår webbplats.

• Uppgifter du lämnar till någon av våra medarbetare.

• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker praktik/anställning eller uppdrag hos oss, besöker oss eller 
på annat sätt tar kontakt med oss.
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Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Du har rätt att 
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för 
att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta 
gör du enklast genom att kontakta oss på info@livereklambyra.se

Cookies och säkerhet
LIVE Reklambyrå använder cookies för att göra www.livereklambyra.se mer användarvänlig och för att kunna 
anpassa våra medier för att ge våra besökare en bättre vistelse.

Cookies från tredje part används, t.ex. Google Analytics och Google Search Console. Dessa verktyg används för 
analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade så finns det 
verktyg i din webbläsare där du kan radera eller anonymisera din vistelse på nätet.

Vi använder oss utav en säker server där dina personuppgifter behandlas. Tillgång till servern ges endast till 
individer inom organisationen och obehöriga hålls ute med hjälp av ett skydd.

Personuppgiftsbiträde
För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgifts-
biträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar  informationen för vår räkning och 
enligt våra instruktioner.

Vem har ansvar?
Det är vi på LIVE Reklambyrå som är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att det är vi som är ansvariga för 
hur dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter tas till vara.

Kontaktinformation
LIVE Reklambyrå AB
Gudmundsgatan 11
412 51 Göteborg, Sverige
Telefon: +46 724 48 44 63
E-post: info@livereklambyra.se


