PRIVACY POLICY
Integritetspolicy för hur vi använder information vi fått om dig
Ipsos Sverige är en del av den världsomspännande företagsgruppen Ipsos Group.
Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder personlig information vi samlar in och
sparar om dig när du besöker vår hemsida.
Vilken information om dig sparar vi?
Vi samlar information om användandet av vår hemsida via cookies. Vi sparar också
den kontaktinformation du lämnar när du kontaktar oss.
Hur använder vi informationen vi har om dig?
Vi använder den information som du lämnar när du fyller i information i formuläret
”Kontakta oss” på hemsidan enbart för att kontakta dig tillbaka.
Hur försäkrar ni att den information ni har om mig är säker?
Vi tar vårt ansvar att hålla den personliga informationen vi har om dig säker på stort
allvar. Därför försäkrar vi oss om att all personlig information som vi har inom rimliga
gränser hålls säker och inte förloras eller hamnar i orätta händer. Dessa
försiktighetsåtgärder inkluderar adekvat fysisk säkerhet på vårt kontor, kontrollerad
access till våra datasystem, samt användande av säkra och krypterade
internetanslutningar när vi samlar in personlig information.
Cookies
Denna hemsida identifierar din dators operativsystem, skärmupplösning och den
webbläsare som du använder i syfte att anpassa hemsidan till ditt system. Detta görs
genom cookies som placeras tillfälligt på din dator. Informationen skickas tillbaka till
oss och sparas i aggregerad form enbart för statistisk användning. Vi samlar inte in
eller sparar någon personlig information. Det är möjligt för dig att radera cookies eller
inte tillåta denna användning genom att justera webbläsar-inställningarna på din dator.
Länkar till andra hemsidor
Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor. Denna integritetspolicy gäller
endast denna hemsida. Om du klickar på länkar till andra hemsidor när du är på vår
hemsida bör du läsa deras egna privacy policies.
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Ändringar i vår privacy policy
Vi reviderar vår privacy policy regelbundet och publicerar eventuella ändringar på
hemsiden. Denna policy uppdaterades senast 25 september, 2012.
Hur kontaktar man oss?
Kontakta oss gärna om du har frågor om vår integritetspolicy eller den information
som vi kan ha om dig:
Skicka e-post till:

info@ipsos.com

Eller skriv till:

Ipsos Sweden AB
Box 122 26
102 26 Stockholm

Länkar till användbara hemsidor:
Datainspektionen: www.datainspektionen.se
ESOMAR: www.esomar.org
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