Sekretesspolicy
Här finns information om vilka typer av personlig information som vi tar emot och samlar in när du
använder appen Fotokurs by Mästerfoto eller besöker www.fotokurs.se och hur vi på denna
webbplats skyddar din information. Denna webbplats säljer aldrig dina personuppgifter till tredje
part. Dock så kommer den emailadress som används för eventuellt mail till oss att eventuellt
användas för att skicka ett svar på mailet. Emailadressen kommer inte delges tredje part.
Vi mottager ingen ljudupptagning i appen Fotokurs by Mästerfoto eller på www.fotokurs-online.se
så inga ljudfiler eller ljudinformation varken mottages eller används.
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av
Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som hjälper
webbplatsen att analysera hur du använder den. Informationen som genereras av en cookie om din
användning av webbplatsen överförs till och sparas av Google på servrar i USA. Om den här
webbplatsen anonymiserar IP-adresser kommer din IP-adress att förkortas av Google i EU-länderna
och övriga EES-länder innan den överförs till USA. Din fullständiga IP-adress kommer endast i
undantagsfall att föras över till Googles servrar i USA och förkortas då där. Google använder den
här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om
webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer, och tillhandahålla andra tjänster kopplade till
webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kopplar inte samman din IP-adress med någon
annan data som Google har tillgång till. Du kan hindra användning av cookies genom att göra
lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att det eventuellt kan medföra att du inte kan
använda alla funktioner på den här webbplatsen. Genom att använda den här webbplatsen
godkänner du att Google behandlar information om dig på det sätt och i de syften som anges ovan.
Du kan också förhindra att Google samlar in information (inklusive din IP-adress) via cookies och
behandlar den här informationen genom att ladda ner och installera det här insticksprogrammet för
webbläsaren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Du kan förhindra att Google Analytics samlar data genom att klicka här. En blank cookie ("opt-out
cookie") aktiveras och förhindrar att data samlas när din hemsida besöks.
Mer information om reglerna och villkoren för användning och sekretess finns i Google Analytics
tjänstvillkor eller i Google Analytics sekretessöversikt. Observera att på den här webbplatsen
använder Google Analytics "gat._anonymizeIp();" för att säkerställa anonym inhämtning av IPadresser (IP maskering).
Vi använder reCAPTCHA-tjänsten som tillhandahålls av Google Inc. (Google) för att skydda dina
inmatningar via internetformulär på denna webbplats. Plugin-programmet kontrollerar att du är en
person för att förhindra att vissa webbfunktioner används (på olämpligt sätt) av spambottar (särskilt
kommentarer). Denna plugin-fråga omfattar överföring av IP-adressen och eventuellt andra
uppgifter som krävs av Google för Google reCAPTCHA-tjänsten. För detta ändamål kommuniceras
och används din inmatning av Google. Din IP-adress är dock tidigare kortad av Google i
medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra stater som är part i avtalet för Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och är som sådan anonym. Endast i undantagsfall överförs en
fullständig IP-adress till en Google-server i USA och kortas där. Google använder informationen för
att utvärdera din användning av denna tjänst på uppdrag av operatören av denna webbplats. IPadressen som tillhandahålls av reCaptcha från webbläsaren får inte slås samman med andra data
från Google. Denna datainsamling omfattas av Googles (Google Inc.) regler för dataskydd. För mer
information om Googles sekretesspolicy kan du besöka:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Genom att använda reCAPTCHA-tjänsten samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig
på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

