Sekretesspolicy
Insamling av personuppgifter hos Rikard Karlsson Consulting
Rikard Karlsson Consulting samlar in e-postadresser genom formulär på vår webbplats och via
annonser i sociala medier.
Så här använder vi dina uppgifter:
•

För att informera dig om när vi publicerar nya artiklar på

https://www.rkonsulting.se/#kontakt
•
•

För att eventuellt rikta annonsering till dig på andra webbplatser, som exempelvis Facebook,
LinkedIn och Google.
För att följa din webbplatsaktivitet på www.rkonsulting.se och använda informationen för att
skicka skräddarsydda e-postmeddelanden till dig.

Det är viktigt för oss att du förstår hur uppgifterna används och hur du går tillväga om du inte längre
vill finnas kvar i våra system och få våra e-postutskick.
Så här behandlar vi dina uppgifter:
•
•

•

Uppgifterna behandlas med sekretess och lämnas inte ut till tredje part i annat fall än där det
är nödvändigt – exempelvis för att kunna skicka e-postmeddelanden till dig via ett
tredjepartsvertyg.
E-postadressen kan även komma att användas för att rikta skräddarsydda annonser till dig
genom sociala medier och andra webbplatser. Detta kan innebära att din e-postadress delas
till data behandlare som exempelvis Facebook, Google och LinkedIn, för att du ska kunna se
relevanta annonser från www.rkonsulting.se på dessa plattformar.
När du lämnar dina uppgifter till oss kan dessa även användas, tillsammans med cookies på
din dator, för att följa din webbplatsaktivitet på www.rkonsulting.se Det innebär att dina
uppgifter som du lämnar delas med vår tredjepartsleverantör som tillhandahåller denna typ av
tjänst.

AV prenumerera
Du kan välja att av prenumerera från våra utskick när som helst genom att klicka på “AV
prenumerera” längst ner i e-postutskicken. Du kan även kontakta oss för att få dina uppgifter
borttagna från våra system.
Ta bort dig från s.k. re-targeting-annonsering
När du godkänner vår sekretesspolicy kan vi komma att marknadsföra relaterat innehåll till dig när du
besöker andra webbplatser.
Om du önskar bli borttagen från detta på Facebook så gör följande:
1. När du ser en annons från oss – klicka på krysset eller pilen uppe i högra hörnet vid
annonsen. Välj “Why am I seeing this?“
2. Där kan du välja att sluta ta emot fler annonser från oss.
Om cookies på vår webbplats
Den här webbplatsen använder cookies för att exempelvis föra statistik kring hur våra
webbplatsbesökare använder vår hemsida.
Informationen analyseras för att förbättra webbplatsen men kopplas aldrig till en enskild individs
användning och du förblir anonym i statistikverktyget.
Verktyget som används heter Google Analytics och aktiveras vid ditt besök på webbplatsen.
Har du frågor om vår sekretesspolicy? Välkommen att kontakta mig.

