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Viktig information för dig som använder
våra webbplatser. Information finns
tillgänglig för alla som besöker Indicate
me’s webbplatser och det anses därför att
alla användare tagit del av den.
1. ANSVAR
Våra webbplatser och nyhetsbrev ägs och drivs
av Indicate me.
Vi strävar efter att hålla information i våra
kanaler så korrekt och uppdaterad som möjligt.
Men vi reserverar oss för att felaktigheter eller
föråldrad information kan förekomma i enstaka
fall. Vid tveksamheter, kontakta din
kontaktperson på Indicate me.
Om du skulle hitta felaktigheter eller ickefungerande länkar på våra webbplatser är vi
tacksamma om du meddelar oss på via
hello@indicateme.se.
2. COPYRIGHT
För allt material på Indicate me’s webbplatser
gäller copyright för Indicate me AB. Det innebär
att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter,
artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är
skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget
annat anges. Kopiering, mångfaldigande,
överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller
på annat sätt distribution av materialet på våra
webbplatser för offentliga eller kommersiella
syften får inte ske utan tillstånd från Indicate
me. Kontakta hello@indicateme.se vid frågor
användande av vårt material.
3. NYHETSBREV OCH E-POSTUTSKICK
Indicate me skickar regelbundet ut nyhetsbrev
för att hålla kunder och andra intresserade
informerade kring vad som händer inom bolaget
och inom relevanta områden. Om du inte längre
har behov av denna typ av information kan du
avprenumerera via en länk i de aktuella
utskicken. Vill du prenumerera på våra
nyhetsbrev hittar du anmälningsformulär på
www.indicateme.se.

Mot våra befintliga kunder kan även annan epostkommunikation förekomma i syfte att
uppfylla vår roll inom ramen för våra
affärsförhållanden och avtal.
4. PERSONUPPGIFTER
Indicate me följer de lagar och regler som
finns för att skydda din integritet. Det är
endast ett fåtal personer med särskild
behörighet som har tillgång till informationen.
Om du beställer information, anmäler dig till
evenemang eller nyhetsbrev lagras och
hanteras dina personuppgifter för att vi ska
kunna tillgodose din beställning. När du
besöker webbplatser, nyhetsbrev eller
landningssidor registreras ditt besök. Sådan
information används bland annat till att ge oss
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information om antalet besökare och vilka delar
av webbplatsen, nyhetsbrevet eller
landningssidor som besöks. Vid öppnande och
länkklick i nyhetsbrev, webbplatser och
landningssidor registreras detta, därmed kan du
bli kontaktad av Indicate me.
Våra webbplatser, nyhetsbrev och
landningssidor innehåller länkar till andra
webbplatser. Indicate me ansvarar inte för
behandlingen av personuppgifter på sådana
webbplatser. Det är frivilligt att lämna uppgifter,
men fullständig efterfrågad information är
nödvändig för att vi ska kunna utföra beställd
tjänst eller fullgöra avtal.
5. COOKIES
5.1 VAD ÄR EN COOKIE?
En cookie är en textfil som lagras på
användarens dator eller mobilenhet, för att
sedan hämtas upp av servern när användaren
åter besöker webbplatsen. Läs mer hos Postoch telestyrelsen.
5.2 VARFÖR ANVÄNDER VI COOKIES?
Indicate me nyttjar cookies för att underlätta
enskilda användares aktiviteter. Informationen
används till att automatiskt fylla i olika
formulärfält för att underlätta tillgängligheten av
tjänster för användaren och dess återbesök på
Indicate me’s webbplatser. Vidare används
cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar,
besök och annan information för våra
statistiksystem. Syftet till denna insamling är att
ständigt förbättra vår hemsida för dig. Cookies
hjälper oss också och att effektivisera vår
marknadsföring samt tillåter dig att dela sidor
med sociala medier såsom Facebook.

5.3 VÅRA COOKIES
Vi använder följande cookies.
5.3.1 Nödvändiga
Nödvändiga cookies hjälper till att göra
webbplatsen användbar genom att möjliggöra
grundläggande funktioner. Webbplatsen kan
inte fungera korrekt utan dessa cookies.
•

PHPSESSID
Bevarar användarsessionstillstånd över
sidförfrågningar. Ingen personlig
information lagras i denna cookie. Den
sparas bara under sessionen.

5.3.2 Preferenser
Preferens-cookies hjälper hemsidan att
komma ihåg information som ändrar hur
webbplatsen beter sig eller ser ut.
• LANG
Kommer ihåg användarens valda
språkversion av webbplatsen. Ingen
personlig information lagras i denna
cookie. Den sparas bara under
sessionen.
•
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WFVT
Kommer ihåg användarens inlämnade
data i kommentarfält. Syftet är att
hjälpa användare att automatiskt fylla i
formulärfält för kommande
kommandon, för att spara tid till dig
som användare. Den sparas bara
under sessionen.
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5.3.3 Statistik
Statistik-cookies hjälper oss att förstå hur
besökare interagerar med vår hemsida. Vi
använder oss av Google Analytics i detta
ändamål.
• _GA
Används för att identifiera unika
besökare och sparas i två år.
•

_GAT
Används för att begränsa hastigheten på
antal förfrågningar och sparas bara
under sessionen.

•

_GID
Används för att identifiera besökare.
Sparas under sessionen.

•

Collect
Används för att skicka statistik till Google
Analytics om användarbeteende och
enhetsanvändning. Sparas under
sessionen.

Informationen som skapas av dessa cookies
genom din användning av webbplatsen
(inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och
lagras av Google på servrar i USA. Syftet för
Indicate me är att utvärdera hur webbplatsen
används för att kunna förbättra innehåll,
navigation och struktur. Google kan också
överföra denna information till tredje parter om
det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part
behandlar informationen för Googles räkning.
Google kommer inte att koppla samman IPadresser med andra data som Google innehar.
Indicate me har ställt in så att verktyget
anonymiserar den information som lagras hos
Google. Detta görs genom att Google Analytics
tar bort de sista siffrorna i besökarnas IPadress innan uppgiften lagras hos Google.

5.3.4 Marknadsföring
Marknadsförings-cookies används för att
spåra besökare över webbplatser. Avsikten är
att visa annonser som är relevanta och
engagerade för den enskilda användaren. Vi
samarbetar med Match2one för Retargeting,
Upsales för att se hur användare integrerar
med oss från nyhetsbrev samt som CRM
system. ADD This används för att ge
användaren möjlighet att dela material till
Sociala Medier.
Nedan cookies används för Upsales. Syftet
med dessa är att vi ska förstå vilka användare
som är intresserade av mer information om
vår verksamhet. Alla cookies från Upsales är
kopplat till webbsidebesök.
•

__upsales_v_3929231549ae49ba8a6
4327845fae755_session
Håller information om hur du rör dig på
vår hemsida just för det specifika
besöket. Sparas under sessionen.

•

__upsales_v_3929231549ae49ba8a6
4327845fae755_tracker
Lagrar informationen kring vem som
besökt hemsidan så vi kan återkoppla
om personen skulle besöka hemsidan
igen. Sparas tillsvidare.

•

_le_ses.5730778ae4b0eeff20f71d8d.
a9f3
Håller information om hur du rör dig på
vår hemsida just för det specifika
besöket. Sparas under sessionen.

•

pixel.gif
Sparas under sessionen.

•

__kuid
Sparas i 1 år.
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Forts. Cookies som används för Upsales.
•

_le_v_aid.5730778ae4b0eeff20f71d8d.
a9f3,_le_id.5730778ae4b0eeff20f71d8d
.a9f3,_le_ref.5730778ae4b0eeff20f71d
8d.a9f3 lagrar den här datorn och håller
information kring varifrån personen kom
till sidan och vad den besökt på sidan
samt datorns unika ip. Detta är det som
sedan används för att om möjligt koppla
ihop företaget/personen med den info
som sedan finns i Upsales kring denne.

•

o _le_v_aid.5730778ae4b0eeff20f
71d8d.a9f3
Sparas i 1 år.
o _le_id.5730778ae4b0eeff20f71d
8d.a9f3
Sparas i två år.
o _le_ref.5730778ae4b0eeff20f71d
8d.a9f3
Sparas i 6 månader.
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_le_ses.5730778ae4b0eeff20f71d8d.f
ff9,le_v_aid.5730778ae4b0eeff20f71d
8d.fff9
Detta script lagrar information kring
vilka funktioner som använts och hur
de presterat.
o _le_ses.5730778ae4b0eeff20f7
1d8d.fff9
Sparas under sessionen.
o _le_v_aid.5730778ae4b0eeff20
f71d8d.fff9
Sparas under sessionen.
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Följande cookies används för wordpress
pluginet AddThis. Syftet med dessa är att
funktionen med att dela innehåll till sociala
medier och andra kanaler ska fungera.
•

__atuvc
Används för att uppdatera räknaren av
antal delningar till Sociala Medier.
Sparas i 13 månader

•

__atuvs
Används för att säkerställa att antal
delningar är synliga för användaren.
Sparas under sessionen.

•

_at.cww
Används av wordpress pluginet AddThis.
Sparas permanent.

•

at-rand
Används av wordpress pluginet AddThis.
Sparas permanent.

•

di2
Används av wordpress pluginet AddThis.
Sparas i 1 år.

•

•

Mus
Används av wordpress pluginet
AddThis. Sparas i 1 år.

•

Ouid
Används av wordpress pluginet
AddThis. Sparas i 1 år.

•

Vc
Används av wordpress pluginet
AddThis. Sparas i 1 år.

•

Xtc
Används för att registrera delning av
innehåll via sociala medier. Sparas i 13
månader.

•

Uid
Används av wordpress pluginet
AddThis för att skapa ett unikt,
maskinskapat ID. Syftet är att göra det
möjligt för användaren att dela innehåll
till sociala kanaler och få detaljerad
statistik kring detta. Sparas i 1 år.

•

Uvc
Används för att avgöra hur mycket
delningsfunktionen i AddThis används.
Sparas i 13 månader.

Loc
Används av wordpress pluginet AddThis
för att hjälpa leverantörer att förstå hur
användare delar information med
varandra geografiskt. Sparas i 13
månader.
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Följande cookies används för Retargeting via
vår partner Match2one.
• Anj
Registrerar ett unikt ID som identifierar
om en besökare återkommer. ID
används för riktade annonser. Sparas i 3
månader.
•

uuid
Används för att se hur användaren
besöker webbplatsen, till exempel vilka
sidor som har laddats. Data används för
riktade annonser. Sparas i 3

•

Uuidc
Används för att se hur användaren
besöker webbplatsen, till exempel vilka
sidor som har laddats. Data används för
riktade annonser. Sparas i 3 månader.

•

Uuid2
Används för att identifiera besökare om
de återkommer från samma enhet.
Används för riktade annonser. Sparas i 3
månader.

5.3.5 Övriga
• Bcookie
Används av sociala nätverkstjänsten
Linkedin för att följa interaktion av
inbäddat innehåll. Sparas i 2 år.
•

BizoID
Används för statistik av LinkedIn
annonser. Sparas i 179 dagar.

•

UserMatchHistory
Används av LinkedIn för att samla
insikter och reklaminformation

•

Bscookie
Används av sociala nätverkstjänsten
Linkedin för att följa interaktion av
inbäddat innehåll på säker webbläsare.
Sparas i 2 år.

•

IDE
Används av Google DoubleClick för att
registrera och rapportera användares
beteende efter klick på en annons.
Sparas i 2 år.

•

Lidc
Används av sociala nätverkstjänsten
Linkedin för att följa interaktion med
inbäddat innehåll. Sparas under
sessionen.

•

test_cookie
Används av DoubleClick för att testa
om användarens webbläsare tillåter
cookies. Sparas under sessionen.

Information om Cookies, personuppgifter, copyright

8
www.indicateme.se

Forts. Övriga Cookies.
•

Sess
Används av Google Tag Manager för att
se om användarens webbläsare tillåter
cookies. Sparas under sessionen.

•

SEUNCY
Används för att identifiera besökare om
de återkommer från samma enhet. Spars
i 179 dagar.

•

TapAd_DID
Används för att identifiera vilken typ av
enhet användaren använder
(smartphone, tablet, dator etc.) Sparas i
2 år.

•

TapAd_TS
Används för att identifiera vilken typ av
enhet användaren använder
(smartphone, tablet, dator etc.) Sparas i
2 år.

•

TDCPM
Används för att identifiera besökare om
de återkommer från samma enhet. ID
används för att skapa riktade annonser.
Sparas i 1 år.

•

TDID
Används för att identifiera besökare om
de återkommer från samma enhet. ID
används för att skapa riktade annonser.
Sparas i 1 år.
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•

VISITOR_INFO1_LIVE
Används för att avgöra användares
bandbredd på sidor som är integrerade
med youtube. Sparas i 179 dagar.

•

YSC
Används för att registrera ett unikt ID, i
syftet att lagra statistik över vilka
videoklipp från YouTube användaren
har sett. Sparas under sessionen.

•

cookie_notice_accepted
Används för att avgöra om användaren
har accepterat cookies. Sparas i 29
dagar.

•

trk/v1
Sparas under sessionen.

•

wordfence_verifiedHuman
Används av wordpress pluginet
Wordfence för att skydda hemsidan.
Sparas under sessionen.
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5.4 HUR STÄNGER JAG AV COOKIES?
Om du inte accepterar användandet av cookies
kan du stänga av cookies via din webbläsares
säkerhetsinställningar eller via inställningar i din
dator. Det innebär dock att funktionalitet på
Indicate me’s webbplatser begränsas. Du kan
också radera tidigare lagrade cookies i din
webbläsare. Mer information hittar du på
webbläsarens hjälpsidor.
Har du fler frågor om användande av cookies
på Indicate me’s webbplatser får du gärna höra
av dig hello@indicateme.se.
6. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Indicate me är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av de personuppgifter som
samlas in via webbplatsens webbformulär,
egna evenemang, tävlingar och andra
kontaktpersoner som inkommit via avtal.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Indicate me behandlar dina personuppgifter i
samband med exempelvis nyhetsbrev,
bokning av demo samt vid uppföljning av
möten i vårt CRM-system.
8. RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen
(1998:204) rätt att begära ett registerutdrag
med alla dina personuppgifter som finns
lagrade hos oss. Detta göra du genom att
skicka ett mail till hello@indicateme.se.
9. RÄTTELSE
Du har rätt att få personuppgifter som rör dig
korrigerad om uppgiften är felaktig.
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