Integritetspolicy

Bilder och annan data
iHug Pro är utvecklat med tanke på minsta möjliga risk för den personliga integriteten. Utgångspunkten är därför
att all data lagras på den lokala enheten och inte i den centrala delen av iHug Pro. Den enda data som lagras
centralt är sådan data som krävs för att larm, meddelanden och samtal ska kunna skickas mellan dina enheter.
Den data som lagras centralt transporteras och lagras krypterat på våra servrar och används uteslutande av iHug
Pro.

Användning av personuppgifter
Att skydda dina personuppgifter och all data är en absolut prioritet för oss. Endast anställda i vårt företag med ett
strikt specificerad tillstånd har tillgång till de uppgifter vi hanterar i den centrala delen av iHug Pro. Reglerna för
tilldelning av rättigheter tillsammans med rätten till tillgång och hantering av data styrs av regelbundet
auktoriserade anvisningar och rutiner. Inte i något fall ger vi tredje part tillgång till dina personuppgifter utan ditt
medgivande.

Informationssäkerhet och noggrannhet
Vi har för avsikt att skydda dina personuppgifter och data som lagrats i våra system i överensstämmelse med
beprövade metoder för informationsskydd. Vi förbättrar hela tiden och genomföra state-of-the-art tekniska,
fysiska och administrativa skyddsåtgärder för att hjälpa till att skydda din personliga information, data och
insamlade informationen från obehörig användning.
Denna integritetspolicy kan komma att ändras utan föregående meddelande och uppdaterades senast den 23
April 2021. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss direkt på sales@cloudenablers.se

Kakor
Genom att använda våra webbplatser godkänner du vår användning av cookies. Du informeras om
användningen av cookies genom en pop-up ruta när du besöker webbplatsen.
De så kallade cookies är små textfiler som skickas till användarens webbläsare när han eller hon besöker vår
hemsida. Cookies hjälper oss att förbättra upplevelsen när du besöker våra sidor.
Vi använder både en typ av cookies som löper när webbläsaren besök slutar och en annan typ av cookies som
har en uppsättning utgångsdatum.

