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Integritetspolicy

Bay of Ideas (också ”Nätverk/Nätverket”, “Vi” eller “Oss”) är ett socialt nätverk som tillhandahåller tjänster och tekniska
applikationer som möjliggör anslutna användare att interagera kring sina och andras idéer och nyttja sina kompetenser till att
utveckla idéer. Bay of Ideas är inte involverad i utveckling eller besluten kring idéerna, eller annat innehåll som laddas upp av de
registrerade användarna, annat än i undantagsfall modererande syfte. Det uppladdade innehållet är ditt att styra över, men
lyder under de Allmänna villkoren för Bay of Ideas.
Vi värnar om din integritet och vi vill se till att din upplevelse av Bay of Ideas blir så tillfredsställande och säker som möjligt. Vi
har etablerat denna Integritetspolicy för att förklara hur din Personliga Information (som definierad nedan) är insamlad från
Nätverket, samt hur Personlig Information är använd och uppvisad. ”Personlig Information” är information som tillåter en annan
person att identifiera en individ, såsom namn, e-post, adress och/eller annan information som vi direkt förknippar med sådan
information. Integritetspolicyn är integrerad i de Allmänna villkoren. Genom att använda Bay of Ideas Nätverk så godkänner Du
(också “Registrerade Användaren”) våra tillvägagångssätt av informationshanteringen som är beskriven i denna
Integritetspolicy.
Om du har frågor eller klagomål rörande vår Integritetspolicy eller praxis av sådan, vänligen kontakta oss på
hello@bayofideas.com , märk e-postmeddelandet med ”Integritetspolicy”.
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1. Hur Bay of Ideas Nätverk fungerar
Bay of Ideas Nätverk huvudsakliga syfte, möjliggör för registrerade användare att förmedla och beskriva idéer som andra
användare kan ansluta sig till för att utveckla dessa tillsammans. Registrerade användare kan också marknadsföra sin egen
personliga kompetens för att bli rekommenderad att ansluta till relevanta idéer, samt skapa grupper dit specifika idéer kan
kopplas. Delar av Nätverket är öppet för alla att beskåda, medan interagerande med innehållet på Nätverket eller kontakt med
andra anslutna användare via Nätverket, kräver att man registreras som ansluten användare. Merparten av innehåll som läggs
upp av anslutna användare, kan väljas att endast synas för anslutna användare eller specifikt utvalda användare eller grupper.
Bay of Ideas samlar in information i enlighet med de anslutna användarnas fria vilja att publicera sådan information och har
ingen direkt relation med individerna vars personliga data som vi bearbetar.
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2. Insamling av Personlig Information
För att registrera en idé, sin kompetens, gruppering av idéer, eller för interagera med innehållet och användarna på Bay of Ideas,
så behöver du registrera dig. När du registrerar dina kontouppgifter så samlar Bay of Ideas in viss Personlig Information som bl a
inkludera, men ej begränsat till, namn, e-post, postort, kompetenser och annan information som den anslutna användaren själv
väljer att ange. Utöver detta så kan insamling av kreditkortsuppgifter och annan betalinformation behöva samlas in för de
betaltjänster som den anslutna användaren väljer att använda. Bay of Ideas och tredje parts betalleverantörer, använder den
Personliga informationen enbart till att administrera dina betaltjänster relaterade till Bay of Ideas, våra tjänster eller
uppgraderingar. Vi kan samla in, använda och behålla Personlig Information som är uppladdad av de anslutna användarna till
Bay of Ideas Nätverk, detta inkluderar nätverksdata som samlas in och inkluderar registreringsinformation, inklusive IP-adress
som använts vid tidpunkt för registrering till Nätverket, profildata, frågor till profildata, all information uppladdad av de anslutna
användarna och statistik information och analys relaterad till användande av Nätverket. När en användare ansluter sig till
Nätverket, kommer hen förse Bay of Ideas med Personlig Information så att våra administratörer har access till all Personlig
Information och nätverksdata associerad till Bay of Ideas. Utöver ovan så har administratörer till Nätverket möjlighet att
nollställa anslutna användares lösenord utifall att en ansluten användare glömmer bort det eller inte kan komma ihåg det, dock
kan dessa administratörer, eller andra anslutna, inte se, kopiera eller lagra ett befintligt lösenord, utöver de eventuella
säkerhetsbrister vi ej är medvetna om. Bay of ideas och eventuella tredjepartsutvecklare kan också samla in ytterligare Personlig
Information. Om du som ansluten användare nyttjar en tredjepartsapplikation behöver du kontrollera vilka villkor och policys
som reglerar dess insamling och användning av Personlig Information och data.
3. Passiv Datainsamling
Så som de flesta nätverksbaserade tjänster, använder vår bakomliggande Plattformsleverantör möjligheter till att ta emot och
samla in information på deras server när du använder Bay of Ideas. Leverantören använder olika former för att samla in denna
information, inklusive GIFs (också kallat för ”web beacons”), samt Cookies. Informationen som samlas in via dessa metoder
inkluderar t ex men inte begränsat till, din IP-adress, typ av webbläsare, systeminformation, innehållet och sidorna du besöker
på Nätverket och webbsidan ”URL” du kommer ifrån. Plattformsleverantören knyter inte automatiskt ihop denna information
med övrig information på Bay of Ideas. Vi och leverantören kan eventuellt kombinera informationen för att förbättra tjänsten
inom marknadsföring och analys. För mer information om vår Plattformsleverantör, kontakta hello@bayofideas.com och märk
e-postmeddelandet med ”Integritetspolicy”.
Tekniker såsom Cookies, beacons, tags och scripts används av vår plattformsleverantör, samarbetspartners eller analystjänster
och tjänsteleverantörer. Dessa tekniker används för analys, trender, administration av siten, användares användning av
Nätverket och för att samla in demografisk information om användarbasen som helhet. Vi och vår plattformsleverantör kan
eventuellt erhålla rapporter från ovan baserat på dessa tekniker. Vi använder Cookies för autentisering och för att komma ihåg
användarens inställningar. Du kan kontrollera Cookies via din webbläsare som används vid givet tillfället. Om du avvisar cookies
kan du fortfarande använda vårt Nätverk, men vissa tjänster och möjligheter kan bli begränsade.
Tredjepartstjänster som vi har som partner för att tillhandahålla vissa tjänster på vårt Nätverk, eller för att visa upp
marknadsfört material baserat på din webbläsares aktivitet, använder LSO’s såsom HTML5 för att samla in och spara
information. Vissa webbläsare kan erbjuda sina egna verktyg för att ta bort HTML5 LSOs.
4. Beteendeinriktad marknadsföring
Vi, våra leverantörer och tredjepartstjänster har samarbeten för att antingen visa upp marknadsföringsmaterial eller för att
hantera marknadsföring på andra sidor. Våra tredjepartstjänster och leverantörer, kan använda teknologier såsom cookies för att
samla in information om dina aktiviteter på det här Nätverket och andra webbsidor för att visa upp marknadsföring till dig
baserat på dina aktiviteter och intressen.
5. Information som erhålls från tredjepartskällor
Vi kan också erhålla Personlig Information från tredjepartskällor. Detta inkluderar viss personlig information som eventuellt kan
skickas till oss via tredjepartskällor som kombineras med information inhämtad på Nätverket. Vi ser denna kombinerade
information som Personlig Information och behandlar den enligt denna Integritetspolicy.
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6. Hur Bay of Ideas använder Personlig Information
Vi kan använda Personlig Information till att driftsätta, förse, förbättra och underhålla Bay of Ideas och andra tjänster och
system; för att utveckla nya produkter och tjänster; för att förbjuda oegentligt och bedrägligt användande av Bay of Ideas och
andra tjänster och system; för att skicka administrativa meddelanden och information om innehåll och tjänster som vi tror att du
kommer vara intresserad av; samt för andra administrativa och interna företagsrelaterade syften.
7. När Bay of Ideas lämnar ut Personlig Information
Vi säljer inte eller hyr inte ut e-postadresser eller annan personlig information. Vi lämnar inte ut Personlig Information till
tredjepartsaktörer utöver de begränsade omständigheterna beskrivna i denna integritetspolicy. Var dock uppmärksam på att all
information som du frivilligt väljer att lägga ut eller ladda upp på Bay of Ideas, blir publikt tillgänglig för registrerade användare
och kan eventuellt samlas in och användas av oss eller andra utan begränsning.
Tjänsteleverantörer
Vi kan leverera personlig information till tredje parter för deras användning i att utföra interna företagsfunktioner åt Bay of Ideas
vägnar (t ex betalningsflöden, underhåll, säkerhet, data-analys, e-postöverföring, eller data-lagring). Överföring av personlig
information insamlad genom Bay of Ideas till påföljande tredje parter omfattas av bestämmelserna i denna Policy gällande
serviceavtal med våra användare.
Administrativa Användare
Användare med administratörsrättigheter kan ha tillgång till begränsad data som är insamlad där de administrerar och det är
deras ansvar att de följer gällande lagar och regler så att du inte avslöjar personlig data som bryter mot denna integritetspolicy.
Detta är särskilt viktigt för de administratörer som har tillgång till enskilda användares IP-adresser, inhämtad vid tiden då
registrering av användaren på Nätverket utfördes och för möjlighet att blockera fortsatta anslutningar från ett nätverk som t ex
spam och virus. Vänligen se till att du är bekväm med tillgängligheten av denna data innan du ansluter dig till detta Nätverk. Din
registrering att bli ansluten till detta Nätverk, utgör ditt erkännande och avtal i att du valfritt har gett information till Bay of
Ideas som kan länka din IP-adress till personlig information. Bay of Ideas skyldigheter med respekt till användande och
avslöjande ska vara detsamma som all annan information under denna policy.
Dotterbolag
Vi kan dela ut en del eller all personlig information till våra moderbolag eller dotterbolag, joint ventures eller andra bolag som vi
kontrollerar eller har gemensam kontroll över och som vi planerar att överta, men i sådant fall kräva att de följer denna
integritetspolicy.
Rättsliga omständigheter
Vi kan avslöja personlig information om vi i god tro anser att det krävs i en stämningsansökan eller vid andra rättsliga eller
administrativa åtgärder som krävs enligt gällande lag. Utöver detta så kan vi avslöja personlig information om vi i god tro anser
det lämpligt eller nödvändigt för att förebygga överträdelse av Bay of Ideas Allmänna villkor, eller våra andra avtal; ta
förebyggande åtgärder mot ansvarsfullhet; skydda rättigheter, ägodelar eller för att skydda Bay of Ideas, enskilda individer eller
allmänheten; bibehålla och skydda säkerheten och integriteten hos våra tjänster och infrastruktur; skydda oss själva och våra
tjänster från bedrägeri, missbruk eller olaglig användning; undersöka och försvara oss mot tredje parts påståenden eller
anklagelser; eller assistera statliga tillsynsmyndigheter.
8. Ändring av ägandeskap
I händelse av ändring av ägandeskap, eller en sammanslagning med, uppköp av eller försäljning av tillgångar till en annan
juridisk enhet, reserverar vi oss för att överföra all din personliga information, inklusive e-postadresser, till den nya juridiska
enheten. Vi kommer använda rimliga ansträngningar för att meddela registrerade användare om en sådan förändring sker
(genom att informera på vår webbsida eller på annan plats i vårt Nätverk, eller genom att e-posta till en ansluten användares
e-post som är angiven till oss, enligt vad som är valt godtyckligt av oss).
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9. Säkerhet
Vi använder oss av industri-standardiserade säkerhetsåtgärder för att skydda oss mot förlust, felanvändning och ändring av
Personlig information som är under vår kontroll. Trots att vi i god tro och med yttersta åtgärder vill behålla sådan Personlig
information säker, så kan vi inte garantera att den kommer vara onåbar för otillåten tillgång, användning, avslöjande eller
förändring. Fortsättningsvis, trots att vi jobbar hårt för att försäkra oss om integriteten och säkerheten i vårt Nätverk och våra
system, så kan vi inte garantera att våra säkerhetsåtgärder stoppar hackers eller andra otillåtna personer från att illegalt få
åtkomst till eller erhålla denna information. Vi tar inget ansvar gentemot tredje parter vars information du inkluderar i din
adressbok, kontaktlista eller liknande objekt, eller som du laddar upp eller översänder i något innehåll på Nätverket. För att
hjälpa till att behålla säkerheten kring dina inloggningsuppgifter, vänligen håll ditt lösenord säkert. Om känslig data såsom
betalningsinformation eller log-in uppgifter översänds, så är denna information krypterad med SSL. Om vi får reda på, eller
misstänker att det har skett ett säkerhetsintrång, så kan vi höra av oss till dig elektroniskt så att du kan vidta åtgärder. Genom att
använda Bay of Ideas medger du att vi kan kontakta dig elektroniskt gällande säkerhet, integritet och administrativa utmaningar
relaterat till ditt användande av Bay of Ideas. Om ett säkerhetsintrång sker, så kan vi även informera om det via vårt Nätverk och
kan sända dig e-post till e-postadressen du angivit till oss.
10. Minderåriga
Vi samlar inte medvetet in information från personer under 18 års ålder. Varje person som registrerar sig och ansluter till Bay of
Ideas Nätverk anger att han eller hon är 18 år eller äldre. Om vi får reda på att personlig information har samlats in från någon
som är under 18 år på Nätverket, så kommer vi vidta åtgärder för att denna information kommer bli raderad om inte den
registrerade användaren kan uppvisa ett giltigt intyg om användande från målsman. Om du är målsman för en person under 18
år som har anslutit sig till Nätverket utan sådant intyg, vänligen kontakta hello@bayofideas.com för att få kontot och all
information raderad, märk e-posten med ”integritetspolicy”
11. Dina val
Du får, när som helst, uppdatera, korrigera, eller radera vissa delar av din Personliga information som du har angivit till oss när
du registrerade dig och loggade in på Nätverket. Du kan begära att ditt konto och all Personlig information på Bay of Ideas
raderas genom att kontakta oss på hello@bayofideas.com eller adressen längst ner i detta dokument. Vänligen notera att viss
information som du har laddat upp eller postat som kommentarer, idéer eller grupper, kommer inte automatiskt bli raderade
som en del i denna process. Detta är pga att andra anslutna användare fortfarande kan vara användare av dessa objekt och
förändringar av dem kan då göra dem obrukbara. Om du önskar att vi raderar sådan specifik information som finns kvar på
Nätverket, kontakta oss på hello@bayofideas.com.
Vi kommer svara och agera på sådan begäran gjord i detta avsnitt så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter din förfrågan
inkommit till oss. Vänligen notera att även om du uppdaterar eller raderar Personlig information som du har angivit till oss, så
kan vi behålla denna information i våra back-up filer och arkiv under en rimlig period för rättsliga intressen.
Vi kommer behålla din Personliga information så länge som ditt konto är aktivt eller som det är nödvändigt för att delge dig våra
tjänster. Vi kommer behålla och använda din Personliga information såsom nödvändigt för att följa våra rättsliga åtaganden, lösa
dispyter och övervaka efterlevnad av våra avtal.
12. Integritetsinställningar
Även om framgången till ett optimalt utnyttjande av Bay of Ideas Nätverk, är att dela med sig av information och Personlig
information till flertalet individer, så medger Nätverket möjlighet att anpassa sina integritetsinställningar. En del av den
Personliga informationen kan som standardval vara tillgänglig att se för ej anslutna eller registrerade användare. Om du
behöver hjälp för att anpassa dina integritetsinställningar, kontakta oss på hello@bayofideas.com och märk e-posten med
”Integritetsinställningar”.
13. E-post kommunikation och oombedd kommersiell information
Vi kan sända dig administrativa meddelanden och uppdateringar gällande ditt konto, Nätverket och våra tjänster via e-post. Vi
kan också sända dig administrativa eller kampanjmeddelanden i den utsträckning som tillåts i tillämplig lag och våra Allmänna
villkor. Du kan i våra inställningar välja om du vill ta emot dessa meddelanden eller ej. Bay of Ideas Allmänna villkor förbjuder
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anslutna användare att delta i all aktivitet som involverar att skicka e-post eller meddelanden i strid med tillämplig lag och andra
lagar som reglerar oönskad kommersiell e-post. Brott mot dessa policys kan leda till att tjänsten omedelbart upphör och
rättsliga åtgärder vidtas mot alla avsändare eller initiativtagare av sådana meddelanden.
14. Tredjepartstjänster
Bay of Ideas Nätverk kan innehålla länkar till webbsidor och tjänster erbjudna av tredje parts aktörer. All Personlig information
som du förser dessa tredje parts webbsidor eller tjänster tillhandahålls direkt till den tredje parten och omfattas av den tredje
parts policy som reglerar integritet och säkerhet. Vi är inte ansvariga för innehåll eller integritet och säkerhetspraxis och policyer
för tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi rekommenderar dig att lära dig mer om tredje parts sekretess- och säkerhetspolicy
innan du ger dem personlig information. Bay of Ideas inkluderar länkar till andra sociala medier, dessa funktioner kan samla in
Personlig information såsom IP-adress, vilken webbsida du besöker, vilken webbsida du kom ifrån och kan lägga in en Cookie för
att få funktionerna att fungera optimalt. Dina interaktioner med eventuella andra sociala mediers funktioner och appar som
används på Bay of Ideas, är erbjudna av en tredje part styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller det.
15. Internationella användare
Bay of Ideas platform utgår ifrån Europeiska Unionen och Svensk lagstiftning. Om du använder Nätverket från en annan del av
världen som omfattas av ett annat rättsligt regelverk som omfattar datainsamling, så kan den skilja sig från svensk lag. Vänligen
notera att du överför din data till Sverige i enlighet med svensk lagstiftning. Svensk och europeisk lagstiftning har inte samma
dataskyddslagar som andra delar av världen. Genom att delge Personlig information i enlighet med denna Integritetspolicy, du
samtycker till användning av personlig information i enlighet med denna sekretesspolicy och överföring av din personliga
information till Sverige.
16. Ändringar och uppdateringar av Integritetspolicy
Vi kan stundtals göra ändringar eller uppdateringar av denna Integritetspolicy. Om vi gör det, så kommer vi uppdatera ”Senast
uppdaterad” högst upp i denna Integritetspolicy. Om vi gör en uppdatering som är avsevärt mindre återhållsam i vår användning
eller i vårt avslöjande av Personlig information som vi samlat in innan uppdateringen, så kommer vi tillhandahålla dig ett
meddelande om den förväntade uppdateringen och be om din bekräftelse genom att kontakta dig på Bay of Ideas eller skicka
dig e-post tillhandahållen i din Profil. Vi uppmuntrar till att stundtals se över denna Integritetspolicy för att hålla dig informerad
om vår insamling, användning och tillhandahållande av Personlig information på Bay of Ideas. Ditt fortsatta användande av Bay
of Ideas Nätverk utgör ditt samtycke till denna sekretesspolicy och eventuella uppdateringar.
17. Kontakta oss
Om du har frågor gällande denna Integritetspolicy så kan du kontakta oss på hello@bayofideas.com , märk e-posten
”Integritetspolicy”.

