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1. Ägare av register
Swedish Digital Event Solutions Filial, 516409-9797
Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm
2. Kontakt på företaget:
Carl Johan Lie Karlberg
carl.johan@venuu.se
3. Registrerat namn:
Venuu.se webbtjänsten registrerat.
4. Syftet med behandlingen av personuppgifter:
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
− Tillhandahållande av produkter och tjänster. Din personliga information kan användas för
hantering av ordrar genomförandet av kontrakt och uppfyllandet av andra skyldigheter samt
motsvarande ansökningar och svar på dina frågor. Dina personuppgifter kan även användas
för att identifiera användare, genomförande av produkter och tjänster, för att säkerställa
informationssäkerheten och förebyggande av oegentligheter och undersökningar, som är
tillåtet enligt lag. Din personliga information kommer inte att användas av Swedish Digital
Event Solutions Filial för marknadsföringssyften utan ditt medgivande.
− Utvecklingen av produkter och tjänster. Din personliga information kan användas av Swedish
Digital Eventsolutions Filial i utvecklingen av produkter och tjänster. Vi använder främst
statistik och annan liknande information där enskilda användare inte kan identifieras. Dina
personuppgifter kan även användas för att rikta våra produkter och tjänster, till exempel, att
kunna visa dig anpassat innehåll. Vi kan sammanställa statistik som krävs för utveckling av
produkter och tjänster och kombinera de uppgifter som samlas in enligt de olika produkter och
tjänster i den mån informationen har samlats in för samma ändamål.
− Kund Kommunikation och marknadsföring. Din personliga information kan användas inom
ramarna för vad som är tillåtet enligt lag. Swedish Digital Event Solutions marknadsföring
representerar köpmän och samarbetspartners, produkter och tjänster, direkt marknadsföring,
marknadsundersökningar och kundkommunikation. Till exempel informera dig om våra
produkter, tjänster och relaterade frågor. Vi kan också genomföra undersökningar om
kundnöjdhet.
5. Data:
Registret kan innehålla följande information:
− Specifikationer. Även om Swedish Digital Event Solutions: s webbplatser låter dig surfa utan
att du behöverregistrering eller identifiering, kommer din webbläsare leverera Swedish Digital
Event Solutions viss information, till exempel din IP-adress, tid att surfa vilken webbplats du
kommer från, vilka sidor du besöker, länkar som du använder, och vilket innehåll du har tittat.
Swedish digital event solutions filial, med användningen av produkter och tjänster kan också
förekomma i andra tekniska data som vi samlar in. Till exempel, ditt telefonnummer, service
sista förbrukningsdag och andra uppgifter som beskriver användning av tjänsten kan röra
Swedish digital event solutions filial som en del av den normala datakommunikation. Swedish
digital event solutions filial kommer att använda Internet på deras webbplats cookies
("cookie"), är användningen av som ges nedan för mer information, se "Användar
autentisering och kakor."
− De uppgifter som lämnats av kunden. Swedish digital event solutions filial kan samlas i
samband med tjänster följande information: ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
Vi kan också samla in andra kontaktuppgifter som krävs till exempel. leverans av varor och
tjänster, kundkommunikation och användaridentifiering. Vi kan också samla in en så kallad.
demografisk information, till exempel ålder, kön, språk, bostadsområde beskrivande
information, samt preferenser och intressen. Vi tillhandahåller denna information i och med att
medgivanden. Samt andra liknande uppgifter som vi behöver till exempel utveckling av
produkter och tjänster, och tjänster som utökas.
− Information om kund och avtalsförhållanden. Vi samlar in information om kunden och
kontraktsfrågor i samband med till exempel beställning och / eller använda tjänsten, avtal,
kontakter, kundklagomål, samt tillhandahållande och användning av andra tjänster relaterade

information. Vi samlar betalning för produkter och tjänster, samt faktureringsuppgifter och
relaterad information, såsom faktureringsadress och kreditkortsinformation, samt att
kontrollera kreditinformation och annan liknande finansiell information. Vi kan också spela in
samtal med kundservice och hämtar dig och din andra Swedish digital event solutions filial:
information om samverkan mellan EU, både du och vi företräder parter.
6. Regelmässiga informationskällor:
Din personliga information samlas in när du registrerar Swedish Digital Event Solutions som
användare av tjänster i samband med försäljning och service vid användning av tjänster, liksom
Swedish Digital Event Solutions i samband med marknadsföring och försäljningskampanjer av
tjänsterna.
Dina personuppgifter kan också samlas in för att upprätthålla tredjeparts register, till exempel
Befolkningsregister.
7. behandling av uppgifter som rör minderåriga
Vi försöker undvika insamling av personuppgifter om personer under 18 år. Som användare av våra
tjänster kan det vara svårt att kontrollera, också personer mindre än 18 års ålder kan hamna i våra
databaser. Lagen är att minderåriga kan göra inköp eller andra rättsakter på denna webbplats utan en
förälder eller målsmans samtycke.
8. Datakvalitet
Vi strävar efter att se de dominerade personuppgifterna är uppdaterade och korrekta. Några av
Swedish Digital Event Solutions: tjänster kan låta användaren förvaltar deras personuppgifter själva.
Varje användare har en skyldighet att inte uppge felaktig information för Swedish Digital Event
Solutions.
9. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter om EU eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet från:
Swedish Digital Event Solutions Filial har inte rätt att sälja, hyra ut eller på annat sätt dela din
personliga information, utom i följande situationer:
− Samtycke. Vi kan lämna ut dina personuppgifter i den utsträckning som du har gett oss ditt
medgivande. Vissa tjänster kan vara av sådan art att de kommer att publiceras på
användarnas personliga information, såsom samhällstjänster, och sådana tjänster som gör
det möjligt för användare att publicera sitt eget innehåll.
− Leverantörer. Din personliga information kan lämnas ut till Swedish digital event solutions
filial: s underleverantörer i den mån de bidrar till genomförandet av de användningsområden
som beskrivs i denna policy.
− Internationella överföringar av uppgifter. Direkt marknadsföring, opinionsundersökningar och
marknadsundersökningar samt liknande studier. Information inte regelbundet avslöjas eller
överföras utanför EU eller EES.
− Avyttringar som krävs enligt tvingande lagstiftning. Din personliga information kan lämnas ut
på grundval av tillämplig lagstiftning, till exempel, en ansökan från en offentlig myndighet.
− Sammanslagningar och förvärv. Om Swedish Digital Event Solutions Filial säljer sin
verksamhet eller en del av den, kan vara relaterade till verksamheten i personuppgifter för att
överföra verksamheten till den nya ägaren.
10. Dataskydds principer:
Överföringen av all personlig information innebär risker och det finns ingen teknik eller process är helt
säker. Swedish digital event solutions filial strävar efter att använda lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande och mot
varje annan otillåten handling, med hänsyn till vilken typ av data de tekniska möjligheterna för skydd
av information, information om hot och kostnaden för skydd av personuppgifter.
Sådana organ kan exempelvis vara. Användningen av brandväggar, krypteringstekniker,
passerkontroll, begränsas beviljandet av tillstånd och åtkomstkontroll, instruktioner för entreprenörer,
underentreprenörer och ett noggrant urval av de personer som deltar i behandlingen av
personuppgifter, samt avtal och användning av annat likvärdigt sätt.
10. Identifiering och användning av cookies
Swedish digital event solutions filial kan använda cookies på sina webbplatser en "cookie". Cookies är
små filer som skickas till deras terminaler från vår webbplats och för att hjälpa typiskt samla in viss

information såsom användarens IP-adress för terminalen, terminal information om operativsystem, typ
av webbläsare, och information om vilken plats användaren kommer Venuu.se webbplats.
Användandet av cookies gör det möjligt för användare av vissa tjänster, till exempel, måste
användaren skriva in sitt lösenord endast en gång under en session eller behovet att fylla i information
igen om inköpstransaktionen av någon anledning avbryts. Cookies används också för webbplats
trafikanalys för att utveckla våra tjänster.
Vi kan även använda så kallade webbsignaler i samband med vissa webbplatser. Vi använder inte
webbfyrar för att identifiera enskilda användare, men bara till utvecklingen av våra webbplatser.
Webfyrar är typiskt grafiska bilder placerade på en webbplats som kan användas för att samla in
information om användningen av webbplatsen. Normalt behöver webbfyrar inte ge annan information
än användarens webbläsare för att tillhandahålla tjänsten som en del av användningen av tjänster. De
kommer också att analysera cookies. Om du väljer att stänga av cookies, kan webbsignaler inte spåra
användarnas aktivitet, men kan fortsätta att samla in information som genereras av din webbläsare.
Om du inte vill ta emot cookies eller vill bli meddelad innan de släpps ut, kan du ändra din
webbläsares inställningar om detta, om din webbläsare tillåter detta. Men för att förhindra
användandet av cookies kan leda till en webbplats eller tjänst med alla funktioner är inte tillgängliga.
Vissa tjänsteställen, som Venuu.se:s webbplats har en länk kan också använda cookies eller
webbfyrar. Swedish Digital Event Solutions har ingen tillgång eller kontroll över dessa cookies.
11. Dina rättigheter
Det är tillåtet enligt lag rätt att inspektera de data som vi har samlat in från dig. Du har rätt utsträckning
som lagen tillåter kräver rättelse eller radering av felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade
personuppgifter. Du kan också förbjuda Swedish Digital Event Solutions att ta itu med information om
dig själv i samband med direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring eller
marknad eller opinionsundersökningar.
Om du vill använda de ovannämnda rättigheter, måste du skicka en skriftlig begäran och
undertecknad till:
Swedish Digital Event Solutions Filial, Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm
12. Förändringar i filbeskrivningen
Vi kan när som helst ändra innehållet i den här filen. Om innehållet i ett register försämrats avsevärt i
fråga om data, kommer vi att meddela våra kunder en sådan förändring Venuu.se tjänst för 30 dagar.
13. Godkännande av behandling av personuppgifter
Genom att fortsätta använda Venuu.se:s webbplats utgör godkännande av det faktum att
personuppgifter kan behandlas i denna integritetspolicy som beskrivs nedan. Om du inte accepterar
personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy, använd då inte Swedish Digital Event Solutions
Filial webbplats eller tjänster.

