PERSONVERNERKLÆRING FOR APPCONNECT
AppConnect er en Facebook app som benyttes for til å verifisere din innlogging, slik at tilknyttede
tjeneste kan administrere din kundekonto, Facebook sider, annonsering etc.
Våre brukeres tillit er av største viktighet for oss. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og
benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.
1. Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem?
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan
for eksempel være navn, telefonnummer, e-postadresse eller ip-adresse.
Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles
behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt
personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven.
Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Den
behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som
gjelder. Behandlingsansvarlig er Adtube AS som er eieren av AppConnect appen.

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?
Vi samler inn opplysninger du selv gir eller gir tilgang til og nødvendig informasjon om bruk av
tjenestene våre.
Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenesten
Vi registrerer informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Dette gjør det vi for
å forbedre tjenestene våre, oppdage feil og kunne forebygge svindel.
Vi registrerer informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, for eksempel operativsystem,
enhetsprodusent, nettleserversjon, ip-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike
identifikasjonsfiler.
Vi lagrer informasjon om brukerkontoen din og ditt kundeforhold. Dette er opplysninger vi lagrer for å
kunne administrere kundeforholdet ditt. Dersom du tidligere har vært kunde hos oss, vil vi beholde
kundehistorikk om deg i en periode slik at vi i fremtiden kan yte deg god kundeservice og gi deg
relevante tilbud og fordeler basert på ditt tidligere kundeforhold.
Opplysninger fra andre
Dersom du har en brukerkonto hos oss, kan vi motta informasjon om deg fra andre kilder slik som våre
samarbeidspartnere, kunder og leverandører.

3. Hva bruker vi opplysningene til?
Levere tjenestene våre som avtalt med deg
Vi behandler personopplysninger og andre former for data for å levere tjenester som avtalt med deg. Vi
bruker også data for å kunne optimalisere innhold og tjenester.

Generere statistikk og forstå brukermønster
Vi utarbeider statistikk og kartlegger bruksmønster for å forbedre og videreutvikle våre løsninger og
tjenester.
Hindre, begrense og granske misbruk av våre tjenester
Vi kan bruke opplysninger for å hindre, begrense og granske ulike typer misbruk av tjenestene våre.
Med “misbruk” mener vi blant annet bruk av falske profiler, forsøk på å logge seg inn på andres
kundekonto, samt annen atferd som er i strid med gjeldende lovgivning.

4. Hvem deler vi opplysningene med?
Dine opplysninger vil kunne deles med andre der det er relevant for formålene som beskrevet i denne
personvernerklæringen. Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte
enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.
Vi inngår avtaler med dem vi deler opplysninger med som begrenser adgang til bruk av opplysningene
og fastsetter forpliktelser til å følge gjeldende personvernlovgivning.
Samarbeidspartnere og annonsører
Samarbeidspartnere får tilgang til enkelte typer informasjon som behøves for å optimalisere sine
produkter gjennom tjenesten.
Offentlige myndigheter
Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av
våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

5. Hvordan kan du administrere, rette eller slette opplysningene vi har om deg?
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil,
oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss,
dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.
Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med
behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har.

7. Gjennomføring av endringer
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle
endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt
i de tjenestene som berøres.
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8. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller denne personvernerklæringen ta
kontakt med oss på privacy@Adtube.no .

