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Personuppgifter
Alla person- och företagsuppgifter som du lämnar på webbplatsen kommer endast att
användas av Gedigen. Inga uppgifter säljs, hyrs eller lånas ut till annat ändamål. All
information som rör dig kommer endast att användas i samband med de tjänster du själv ber
om. Vår hantering av personuppgifter behandlas i enlighet med de bestämmelser som följer
av (PUL) personuppgiftslagen inklusive EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Alla
personuppgifter lagras i EU.

Vid nedladdning av guider, böcker, pdf:er och vid kontakt med Gedigen samtycker du till att
dina personuppgifter, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer för samtal och sms och
eventuella andra digitala adresser får lagras och användas av Gedigen i
marknadsföringssyfte.

Uppgifter som du indirekt eller direkt lämnar genom att använda sajten eller ladda ner
innehåll kan tillsammans med andra kunduppgifter användas av Gedigen i
marknadsföringssyfte och för att anpassa innehåll och annonsering. Information om din
användning av inhämtas med hjälp av bland annat cookies och installerade pixlar.

Om cookies
Denna webbplats använder en så kallad sessionscookie. Sessionscookies är, på grund av
hur det tekniska systemet är uppbyggt, en förutsättning för att webbplatsen ska fungera väl.
Denna typ av cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte accepterar
användning av cookies kommer vissa funktioner på webbplatsen tyvärr inte att fungera. Vill
du inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies
eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Läs mer om "Lagen om cookies" på
Post & Telestyrelsens webbsida.

Copyright
All rättigheter till materialet på denna webbplats, inklusive upphovsmannarätt, ägs av
Gedigen AB. Ingen del av denna webbplats får återges, lagras i dokumentsökningssystem,
kopieras, reproduceras eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande av
Gedigen AB. Olovlig kopiering och manipulering av material och/eller information på denna
webbplats utgör upphovsrättsintrång vilket kan bestraffas med böter eller fängelse samt
ersättningsskyldighet i form av skadestånd till Gedigen AB. Du godkänner att använda
denna webbplats endast för lagliga ändamål.
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