Integritetspolicy
Denna policy omfattar Nyheter24-Gruppens webbsidor – Nyheter24,
Modette, Blogg.se, Fragbite, Tyda.se, Kwiss.me samt undersidor.
Vi vill värna om din integritet och hantera ditt digitala fotavtryck på ett säkert
och tryggt sätt. På denna sida kan du läsa om hur vi hanterar information
om besökare, läsare och medlemmar genom cookies, inlogg och annan
liknande data.
Om cookies
Det här är en cookie:
• En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas
på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller andra
surfenheter till exempel en mobiltelefon.
• Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns
webbläsare eller motsvarande program.
• Du som användaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna
lagrade cookies om så önskas.
• Om enheten du surfar på är inställd på sådant sätt att cookies tillåts,
gör det att du tar emot cookies från vår webbplats.
Så använder vi cookies på våra sajter
• Vi använder cookies för att underlätta användningen av våra
webbplatser och personalisera vissa delar av innehållet, så att du får
mer material av det du gillar.
• Cookien hjälper annonssystemet att känna igen vilken typ av innehåll
och vilka annonser som besökts på våra webbplatser. Informationen
som sparas kan vara uppgifter om hur våra läsare har surfat på och
använt våra webbplatser, om vilken webbläsare våra läsare använder,
vilka annonser våra läsare har sett och hur de surfat mellan olika
webbplatser.
• Vi använder statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik
och trafikleverantörer. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form
av personlig information. Allt är anonymt. IP-adresser sparas inte i vår
databas som lagrar beteende på webbplatsen, därför kan
informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Din IPadress sparas av säkerhetsskäl endast i de fall då du själv aktivt
registrerar dig på webbplatsen, till exempel vid en köpsituation eller om
du blir medlem i någon av våra tjänster.

Tredjepartscookies
•

Ibland använder vi, eller våra annonsörer, tredjepartscookies från
andra företag för att göra marknadsundersökningar och
trafikmätningar, underlätta annonshantering och för att förbättra
funktionaliteten på webbplatsen.
• Filerna gör att annonssystemet känner igen cookies på din dator för att
kunna förstå vilka annonser som ska visas, eller vilka annonser som
har visats i webbläsaren så du som besökare inte ska se den fler
gånger än planerat.
• Exempel på information som våra annonsörer kan komma att samla in:
o Elektroniska identitetet
o Browseridentitet
o IP-nummer
o Domän
o Geopositionering
o Köpbeteende
o Surfbeteende
Därför använder vi cookies
Vi använder cookies för att:
•

Låta våra produkter känna igen återkommande användare för att
kunna anpassa tjänsterna.
• Beräkna och rapportera användarantal och trafik.
• Underlätta för dig att röra dig på webbplatsen.
• Bygga segment och målgrupper i marknadsföringssyfte och för att
kunna rikta annonser.
• Minska reklam som är irrelevant för vissa målgrupper.
• Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.
Så förhindrar du att cookies lagras
Genom att surfa på vår sajt tillåter du att cookies används. Vill du kan du
dock förhindra att cookies lagras. Det finns flera sätt du kan göra detta på.
•
•

Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör
att dina personliga inställningar försvinner.
Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte
tillåter att cookies sparas på din hårddisk.

•

Fler moderna webbläsare har också stöd för så kallat inkognitoläge.
Använder du detta så raderas dina cookies varje gång du stänger din
webbläsare.
• Du kan också ladda ner en så kallad opt-out cookie, eller använda till
exempel www.youronlinechoices.com. Observera att du måste göra
detta för alla olika enheter du använder och för varje webbläsare i din
enhet.
Våra partners
Följande partners kan komma att tillhandahålla annonser, och/eller
programmatisk annonsering på våra sajter: Rubicon, SpotX, Leeads,
KeyMobile, Smartclip, PlayAd Media Group.
Annan teknisk programvara
• I vissa fall kan vår webbplats använder JavaScript för att detektera
användning av adblockerprogramvara för webbläsare.
• Detta script är implementerat i vår webbplats källkod. Det simulerar
visningen av en annons och bekräftar huruvida annonsen visas på
användarens enhet eller inte.
• Vi lagrar inte någon information i användarens utrustning och
behandlar inte användares personuppgifter när vi använder scriptet.
Om vi detekterar användandet av adblockerprogramvara kan vi komma
att interagera med användaren kring användandet av sådan
programvara och/eller anpassa det
Inloggade besök
På vissa av våra sajter kan du skapa konton och logga in (Blogg.se,
Kwiss.me, Fragbite). Så här hanterar vi dina uppgifter i samband med det:
•

•

•

När du loggar in på och använder våra sajter så sparas information och
innehåll du skapar för att tjänsten ska kunna fungera. Publicerade
bilder, skapade diskussionstrådar och annat innehåll sparas för att
kunna visas för andra besökare. Även sådant som postas i syfte att
endast visas för enskilda mottagare sparas i syfte att visa upp detta för
den mottagare som det som postas avser.
I samband med sådant som sparas så loggas också tidpunkten och IPadressen. Vi tar din integritet på stort allvar och lämnar aldrig ut den
informationen till utomstående. Undantaget är om information begärs ut
av polis i pågående brottsutredning.
Vi sparar data så länge som det krävs för att tjänster och produkter ska
fungera, och förstör annan data allt eftersom den inte behövs för
tjänsten.

•

Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har om dig, samt att få dem
rättade eller raderade. Se kontaktuppgifter längst ner på denna sida,
under punkter Kontakt.
Kommentarer och andra interaktionsformer i redaktionell miljö
• När du kommenterar hos oss på redaktionella artiklar på Nyheter24
och Modette, gör detta via Facebooks kommentarsmodul, och din
integritet regleras av Facebooks policy för sociala
insticksprogram: https://www.facebook.com/help/340599879348142/
•

I vissa av våra kommentarssystem loggas också, förutom
informationen du själv fyller i, också tidpunkten för när kommentaren
skrevs och vilken IP-adress du hade vid tillfället. Syftet är att förhindra
missbruk av vår tjänst i form av spam.
• Röster i undersökningar på våra sajter sparar, förutom ditt val, också
tidpunkten för när kommentaren skrevs och vilken IP-adress du hade
vid tillfället. Syftet är att förhindra missbruk av vår tjänst i form av spam.
• Din information behandlas konfidentiellt. Vi lämnar inte ut några
uppgifter om vilken IP-adress som tyckt vad i en undersökning, eller
liknande information.
• Interaktion med övriga sociala mediers knappar regleras av respektive
aktörs policy.
Ändringar av integritetspolicy
Vi kan från tid till annan komma att ändra denna integritetspolicy för att följa
lagstadgade krav samt vår egen praxis för insamling och behandling av
data.
Under rubriken “Policy senast uppdaterad”, ser du när policyn senast
ändrades. Vid större ändringar, som rör din personliga data sänder vi också
ut information om detta på våra sajter.
Kontakt
Om du har frågor om vilka uppgifter vi hanterar om dig, eller vill rätta eller
radera eventuella uppgifter vi har sparade om dig. Mejla
till data@nyheter24gruppen.se.
Policy senast uppdaterad
Denna policy uppdaterades senast 2018-05-25.

