Personvern og betingelser



Personvern Og Cookies
Kjøpsbetingelser For Annonsører
Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din
datamaskin når du laster ned en nettside, slik som Lokalet.no. De
inneholder blant annet informasjon om hvilke sider som blir besøkt på
nettstedet. I tillegg vil det også kunne brukes i forbindelse med
markedsføring av produkter og tjenester. De innsamlede dataene vil aldri
bli knyttet til personlige opplysninger. For å samle informasjon vedrørende
trafikk på nettsidene våre og hvilke sider brukeren besøker, bruker vi
analyse verktøyet Google Analytics. De fleste moderne nettlesere er
innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Du kan selv velge å
endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke aksepteres. Vi kan
ikke garantere at nettstedet fungerer optimalt hvis du skrur av denne
funksjonaliteten. Ved å benytte nettjenester fra Lokalet.no samtykker du i
at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser.
Google Analytics
Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å lage et overordnet bilde
av hvordan brukerne benytter nettstedet. Google Analytics bruker
informasjonskapsler til å hente inn informasjon anonymt om hvordan
besøkende benytter nettstedet. Eksempler på informasjon som blir lagret er
antall sidevisninger, hvordan de besøkende fant nettstedet, og antall besøk
osv. Hensikten er å hjelpe oss til å øke brukervennligheten på nettstedet.
Informasjonen som blir opprettet under besøket ditt blir videresendt og
lagret hos Google Inc. IP-adresser blir lagret, men kan ikke bli skilt ut
enkeltvis. Google kan overføre den innsamlede informasjonen til tredjepart
hvis det er et rettslig grunnlag for det, eller der tredjepart prosesserer
informasjonen på Googles vegne. Google kan ikke koble IP-adresser til
andre data Google besitter. Les mer om Google Analytics her.
Kontaktskjema
Hvis du sender oss melding om behandling av personopplysninger ved å
bruke elektronisk meldeskjema, legges det igjen en informasjonskapsel på
datamaskinen din. Dette er nødvendig for at meldeskjemaet skal fungere.
Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven er Lokalet AS,
org.nr. 916 144 466. For kontaktinformasjon klikk her.
Personopplysninger

Personopplysninger benyttes av Lokalet.no til å administrere kundeforhold,
til fakturering, bestillinger, teknisk hjelp, ordrehåndtering, og i øvrige
sammenhenger der Lokalet.no må vite hvem vi har kontakt med.
Vi samler inn personopplysningene du oppgir, for eksempel når du
bestiller varer, kontakter kundeservice eller deltar i konkurranser.
Personopplysningene du oppgir kan for eksempel inneholde
kontaktinformasjon, fødselsdato og betalingsinformasjon. I tillegg kan det
hende vi samler inn enkelte personopplysninger fra eksterne kilder som
f.eks. kredittinformasjon og adresseoppdateringer.
Utlevering av opplysninger

Informasjon du sender fra deg, for eksempel via skjema på nettstedet, blir
kun brukt i den sammenheng de er ment å brukes i. Slike data vil aldri
videreselges eller videreformidles til andre parter for annet bruk.
Lokalet.no har taushetsplikt om kundens bruk av abonnementet og
tjenestene.
Lagring av opplysninger

Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å administrere
kundeforholdet eller for å oppfylle lovpålagte plikter. Du kan som kunde
reservere deg mot elektronisk markedsføring.
Innsyn, endring og retting av informasjon

Etter personopplysningslovens regler har du som kunde rett til innsyn i
egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan
du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet.
Søk

Lokalet.no lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i
søkeverktøyet. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt
bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database. Det er bare
søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om
brukerne, slik som til IP-adressene.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi
publiserer ny informasjon på Lokalet.no. For at vi skal sende e-post til
riktig abonnent, må du registrere navn og e-postadresse. Disse
opplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes
når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får
tilbakemelding om at den ikke er aktiv.
Del/tips-tjenesten

Lokalet.no delingstjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele
artikler fra nettstedet. Opplysninger om deling, slik som e-postadresse,
logges ikke. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre
reguleres av din avtale med nettsamfunnet.
Rettigheter

Innhold og design på nettstedet kan kun benyttes til personlig og ikke
kommersielt bruk. Annen bruk, slik som salg eller videreformidling av
informasjon på private eller kommersielle nettsteder er ikke tillatt uten
samtykke.
Annonser og Bookingskjema

Lokalet.no er kun en distributør av annonser og vi fraskriver oss alt ansvar
ang. innhold på annonse-sidene. Informasjonen er sendt inn fra våre
annonsører og samarbeidspartnere. Vi har sikkerhetstiltak for
kvalitetskontroll over annonser, men det er annonsøren sitt ansvar for at
informasjonen er feilfri og lovlig.
Lokalet.no tar seg rettighet til å kunne endre, redigere og modifisere alle
annonser på nettsiden. Dette gjelder både innhold, design, informasjon og
kontaktinformasjon.
Annonser kan inneholde bookingskjemaer, og det er annonsøren sitt ansvar
å holde priser, informasjon og kontaktinformasjon oppdatert. Lokalet.no
fraskriver seg alt ansvar for eventuelle tap (herunder også økonomiske tap)
bruker/annonsør eventuelt måtte ha som følge av feil på bookingskjema.
Ved feil, ta kontakt med Lokalet.no så raskt som mulig slik at vi får satt
tiltak for feilretting.

Forbehold

Innholdet på Lokalet.no kan være mangelfullt og kan inneholde feil. Det
kan eksempelvis være feil på server/nettside pga. hacking, strømbrudd,
kodefeil, skrivefeil eller andre uforutsette hendelser. Lokalet.no prøver
etter beste evne å forhindre dette. Lokalet.no fraskriver seg alt ansvar for
eventuelle tap (herunder også økonomiske tap) du eventuelt måtte ha som
følge av dette. Dette gjelder for alle som bruker nettsiden. Både privat og
bedrift.
Lokalet.no er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som vi
lenker til.
Kontaktinformasjon

E-post: kontakt@lokalet.no
Adresse: Kalaveien 28, 1739 BORGENHAUGEN

