E-postpolicy och hantering av personlig information
Aregab AB samlar personlig information såsom namn, e-postadress och annan
information som frivilligt lämnats av avsändaren. Aregab AB mottar och lagrar
automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och
vilken sida du besöker. Denna information används för att förbättra upplevelsen för dig
som besöker vår webbplats.
Du har enligt lag rätt att ta del av de personuppgifter som Aregab AB har om dig, samt
att få dina personuppgifter raderade hos Aregab AB.
Cookies på den här webbplatsen används framförallt för att mäta trafik och för att
optimera sidinnehållet. Aregab AB säljer inte informationen till någon tredje part.
Information om hantering av cookies
På aregab.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och
används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies;
permanenta cookies och session cookies.
Permanenta cookies
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På
aregab.se används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du
som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och
hur användaren rör sig i navigeringen.
Session cookies
En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på
en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna
webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du
använder Aregabs tjänster.
Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares
säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje
gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan
också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer
information.

Allmänt om webbplatspolicyn
Webbplatspolicyn förklarar hur informationen på www.aregab.se får användas för att
inte kränka skyddet för copyright eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen.
Att använda informationen på webbplatsen
Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och
enda grund för beslut i viktiga frågor. Aregab AB arbetar ständigt för att webbplatsen
ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Trots detta kan till exempel skrivfel, yttre
påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att
Aregab AB inte kan garantera och inte kan ta ansvar för att informationen är korrekt,
komplett och uppdaterad.
Copyright
Innehållet på webbplatsen ägs av Aregab AB och omfattas av svensk lagstiftning. Alla
rättigheter reserverade. Obehörig användning eller distribution av innehållet på
webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk lagstiftning
och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.
Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras,
licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Aregab
AB. Webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

