INFORMATION RÖRANDE DATALAGRING OCH GDPR
Fr.o.m. 25:e maj 2018 gäller en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection
Regulation), eller på svenska Datasäkerhets-förordningen.
Med anledning av detta vill vi upplysa dig, som befintligt eller tidigare kund hos oss, om vilken typ av
information rörande dig/ditt företag som sparas i våra system.
Dina uppgifter, såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och person/organisationsnummer finns tryggt förvarade i vårt ordersystem, och lagras där i upp till max fem år
efter senast avslutade uppdrag/beställning. Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja
framtida beställningar och besvara eventuella frågor angående tidigare beställningar.
Eftersom du förekommer i vårt ordersystem, ingår du också i de listorna utefter vilka vi använder för
att skicka nyhetsbrev.
Dessa nyhetsbrev skickas ut via e-post, till angiven e-postadress, med oregelbundna mellanrum men
högst 2 ggr per månad.
I varje nyhetsbrev från Mediastore AB finns information om hur du enkelt kan avregistrera dig från
framtida nyhetsbrev.
Du kan, när som helst kontakta oss för att veta vilka uppgifter vi sparat om just dig, eller vill du att vi
raderar alla personuppgifter rörande dig/ditt företag, så går det naturligtvis bra.
Kontakta då vår DPO (Data Protection Officer) på per@mediastore.se.

INFORMATION OM COOKIES
En cookie är en fil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent
tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för användaren och för att ge besökaren tillgång till olika
funktioner.
Det finns två typer av cookies.
Den ena typen sparar en fil under en längre tid på datorn. Den används till exempel vid funktioner
som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.
Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden en person är inne och surfar på en
sida, lagras den här cookien temporärt i datorns minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk
personen har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på datorn, utan försvinner när
personen stänger sin webbläsare.
Denna webbplats använder sig av sessionscookies.

