Användaravtal
Användaravtal
Detta användaravtal är utformat för att förklara hur vi samlar in och använder de personuppgifter du
tillhandahåller. Sekretesspolicyn beskriver hur vi skyddar dina personuppgifter. Policyn avser information
som samlas in med hjälp av undersökningar bland paneldeltagarna. Genom att gå med i Schibsted/Inizio
opinionspanel godkänner du att vi använder dina uppgifter och data enligt följande beskrivning.
Syfte med panelen och hanteringen av personuppgifter
Schibsted/Inizio opinionspanel är en panel som tagits fram för att göra undersökningar bland svenska
folket. Syftet med Schibsted/Inizio opinionspanel är att visa vad som engagerar och berör svenska folket
och publicera resultatet av densamma i bland annat Schibsteds publikationer. Schibsted/Inizio
opinionspanel kan dessutom komma att användas som hjälpmedel vid Schibsteds utveckling av nya
produkter samt för att bättre förstå läsarnas attityder till olika typer av redaktionellt material. Resultatet av
Schibsted/Inizio opinionspanel kan, i anonymiserad form, även komma att användas av andra bolag
utanför Schibstedkoncernen.
Personuppgifter och sekretess
Genom att du registrerar dig som användare av Schibsted/Inizio opinionspanel (och i samband med
senare användning av Schibsted/Inizio opinionspanel) samtycker du till att Schibsted behandlar de
personuppgifter du lämnar vid registreringen, det vill säga exempelvis födelseår, e-postadress, samt vissa
övriga uppgifter.
För att säkerställa representativitet av olika grupper och för att möjliggöra statistiska analyser ombeds
varje blivande medlem att besvara några frågor kring bl a demografi och medievanor. Dessa uppgifter
samt de uppgifter som du senare direkt eller indirekt lämnar till Schibsted genom att utnyttja
Schibsted/Inizio opinionspanel lagras i en databas som behandlas konfidentiellt och i enlighet med
personuppgiftslagen (1998:204).
Schibsted Sverige AB (org. nr. 556536-9500) är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker
i samband med din registrering och ditt nyttjande av Schibsted/Inizio opinionspanel.
Den registrerade informationen används för att kunna hantera din användning av Schibsted/Inizio
opinionspanel enligt ovan och även för att kunna förse dig med information via elektronisk kommunikation
såsom sms eller e-post (undantagsvis via post eller telefon om du i ett senare skede lämnar
telefonnummer och postadress). Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya
produkter och tjänster och för att ge dig ett anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsom artiklar och
annonser som är mer relevanta för dig eller som vi önskar utvärdera.
Eventuell behandling av dina personuppgifter i annat syfte än vad som anges ovan kommer att baseras
på särskilt medgivande från dig. Du kan när som helst ta kontakt med Schibsted och få ut information om
hur dina personuppgifter behandlas. Du kan även korrigera eller komplettera den information som samlats
in om dig genom att kontakta paneladministratören på support@panel.schibsted.se eller08-514 247 44.
Åldersgräns
Personer under 16 år får inte bli medlemmar i Schibsted/Inizio opinionspanel. Schibsted/Inizio
opinionspanel är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in information från barn under 16 år.
Endast en person per mejladress
En person får endast ha ett medlemskap i Schibsted/Inizio opinionspanel. Flera personer kan inte heller
dela på en mejladress då det inte fungerar i våra system.
Cookies
Schibsted använder sig av så kallade cookies. En cookie är en fil som lagras på din dator, vilket ibland är

nödvändigt för att tjänsten ska fungera, och även används för att göra det lättare för dig att använda
tjänsten. Genom användningen av Schibsted/Inizio opinionspanel godkänner du att Schibsted använder
cookies i syfte att få tjänsten att fungera på avsett sätt. Du godkänner också att Schibsted kan använda
trafikdata för att analysera och förbättra servicen, samt utvärdera marknadsföring anpassad till ditt
användningsmönster eller baserat på dina svar.
Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsare.
Observera att detta kommer att orsaka att du förlorar vissa funktioner i Schibsted/Inizio opinionspanel, och
kanske också att Schibsted/Inizio opinionspanel inte fungerar som avsett.
Ändringar av sekretesspolicyn
Schibsted förbehåller sig rätten att vid behov göra ändringar i användaravtalet eller sekretesspolicyn. Vid
väsentliga förändringar kommer vi att informera dig på förhand via mejl till den mejladress du uppgivit eller
på Schibsted/Inizio opinionspanels hemsida. Genom att du fortsätter att använda Schibsted/Inizio
opinionspanel anses du samtycka till nya eller uppdaterade villkor.
Korrigera, uppdatera, ta bort personuppgifter
Om dina personuppgifter ändras eller du vill att vi tar bort dina uppgifter kontakta oss
på support@panel.schibsted.se eller 08-514 247 44.
Du kan också när som helst gå ur panelen. Använd följande länken nedan till vänster
Till sist. Välkommen till oss för att svara på frågor om viktiga saker som rör vårt samhälle! Vi är väldigt
glada för att du vill vara med i vår panel

