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Integritetspolicy 
  

Introduktion 
Libitum arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid kontakt med oss. Vi har därför en 
policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Denna 
integritetspolicy gäller endast kontaktuppgifter som skickas till oss via Libitum.com. 

Vem ansvarar för dina personuppgifter? 
Libitum Sverige AB (”Företaget”) bedriver utveckling och försäljning av digitala tjänster inom 
bostadsbranschen. Företagets produkt- och tjänsteportfölj består av ett antal webbaserade 
tjänster benämnda Försäljningsportalen, Tillvalsportalen samt tillhörande produktionssystem och 
ärendehanteringssystem (”Webbtjänsterna”). Företaget riktar sig mot bostadsutvecklare, 
fastighetsägare och byggbolag över hela landet (”Kunden”).  
Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Företaget samlar in och 
behandlar i samband med kontaktformuläret på Libitum.com. Företaget behandlar 
personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.  

Var lagras dina personuppgifter? 
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Sveriges gränser. 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in? 
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss. De personuppgifter som du skickar innefattar 
din kontaktinformation samt ett personligt meddelande.  

Hur använder vi dina personuppgifter? 
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål: 
• För att kontakta dig gällande ditt intresse av Libitum och / eller Libitums Webbtjänster. 

• För att skicka nyhetsbrev  

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål. Därefter 
raderas dina personuppgifter. 

Vilka är dina rättigheter? 
Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter 
vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få 
dem rättade eller raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda 
uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss genom att skicka ett brev till 
Libitums kundtjänst info@libitum.com. 
 

Vem har tillgång till dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter kan komma att överföras till andra företag som är Partners till Libitum. 
Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska 
kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte 
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använda personuppgifterna för andra ändamål samt behandla personuppgifter enligt gällande 
lagstiftning. 

Cookies 
En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas 
därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Libitum använder cookies för att 
förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för 
att sprida uppgifter till tredje part. 
Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessionscookies). Permanenta cookies 
sparas i din webbläsare som filer på din dator eller mobila enhet. Sessionscookies sparas tillfälligt 
och försvinner när du stänger webbläsaren. Vi använder permanenta cookies när användaren 
godkänner att vi lagrar cookies. Dessa används för att identifiera en användare och höja 
användarvänligheten på sidan. Dessa cookies raderas automatiskt efter en månad. Du kan enkelt 
radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du 
hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare. Du kan välja att 
avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila 
enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla 
funktioner på vår webbplats. 

Länkar 
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar 
inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa 
länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen. 

Personuppgiftsansvarig 
Libitum Sverige AB 
Hyvlaregatan 1 
46132 Trollhättan 
Sverige 
Telefon: +46 (0) 520 700 50 
E-post: info@libitum.com 

 


