
Orange Frog Integritets Policy

Din organisation är ansvarig för och administrerar ditt FEKE-konto ("Ditt konto"). Din organisation är 
också ansvarig för insamling och användning av all information som du skickar in eller tillhandahåller 

genom tjänsten. All sådan användning regleras av villkoren som din organisation har med Orange Frog. 
Utöver denna integritetspolicy kan din organisation ha ytterligare policyer eller uppförandekoder som 
kommer att gälla i relation till din användning av FEKE. Om du har några frågor om din användning av 

FEKE, vänligen kontakta din organisation.

Vilken sorts information samlas in?

Din organisation kommer att samla in följande typer av information när du, dina kollegor eller andra 
användare nyttjar FEKE:

•ditt användarnamn och lösenord;
•din kontaktinformation, som fullständigt namn och e-postadress;

•din titel, avdelning och annan information relaterad till ditt arbete eller er organisation
•innehåll, kommunikation och annan information du tillhandahåller när du använder FEKE,
inklusive när du registrerar dig för ett konto, skapar eller delar innehåll och meddelar eller

kommunicerar med kollegor. Detta kan inkludera information i eller om innehållet du
tillhandahåller (t.ex. metadata), t. ex. det datum en �l skapades eller ett foto laddades upp

•all kommunikation i FEKE med andra användare
•information som du tillhandahåller när du eller din organisation kontaktar eller engagerar

support angående FEKE.
•innehåll, kommunikation och information som andra tillhandahåller när de använder

FEKE. T.ex. information om dig, när de delar eller kommenterar ett foto av dig, skickar ett
meddelande till dig, eller laddar upp, synkroniserar eller importerar din kontaktinformation

•användarkommunikation, såsom idéer förslag och feedback som skickas till din organisation.

Informationen som din organisation använder

Din organisation kommer att dela informationen som den samlar in tillsammans med Orange Frog, som 
leverantör av plattformen, för att tillåta Orange Frog att tillhandahålla och ge. support av FEKE till din 

organisation och andra användare och i enlighet med andra instruktioner från din organisation. Exempel 
på sådan användning inkluderar:

•kommunicera med användare och administratörer om deras användning av FEKE
•förbättra säkerheten för FEKE för din organisation och andra användare, till exempel genom att utreda

misstänkt aktivitet eller brott mot tillämpliga villkor eller policyer
•att identi�era och �xa buggar

•anpassa organisationens och dina erfarenheter som en del av vår leverans av FEKE
•genomföra data och systemanalys, inklusive utveckling för att förbättra FEKE.

•utveckla nya verktyg, produkter eller tjänster
•associera aktivitet på FEKE mellan olika enheter som drivs av samma person för att förbättra den totala

driften och användarupplevelsen av FEKE



Användarinformation

Informationen som din organisation samlar in används på följande sätt:

 •till tredjepartsleverantörer som är leverantör åt FEKE eller del av FEKE
 •till appar från tredje part, webbplatser eller andra tjänster som du kan ansluta till via FEKE

 •i samband med en betydande företagstransaktion, såsom överföring av FEKE, en fusion, konsolidering, 
tillgångsförsäljning eller liknande situation

 •att skydda någon persons säkerhet; att hantera bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem; och
 •i samband med en stämning eller annan begäran från brottsbekämpande organ

Tillgång och ändring av användarinformation

Du och din organisation kan komma åt, korrigera eller radera information som du har laddat upp till 
FEKE med hjälp av verktygen inom FEKE (till exempel redigering av din pro�linformation eller via Aktivi-
tetsloggen). Om du inte kan göra det med hjälp av verktygen som tillhandahålls i FEKE, bör du kontakta 

din organisation direkt för att komma åt eller ändra din information.

Tredjepartslänkar

FEKE kan innehålla länkar till innehåll som underhålls av tredje parter som din organisation inte kontrol-
lerar. Du bör granska sekretesspolicyn för varje webbplats som du besöker.

Stänga ner konto

Om du slutar på företaget så kan du kontakta ditt företag för att säkerställa att ditt konto har tagits bort.
Det tar normalt cirka 30 dagar att ta bort ett konto efter att kontot har stängts, men viss information kan 

vara kvar i säkerhetskopior under en rimlig tidsperiod. Observera att innehåll du skapar och delar på 
FEKE ägs av din organisation och kan

förbli på FEKE och vara tillgängligt även om din organisation avaktiverar eller avslutar ditt konto. Detta 
gäller även liknande innehåll som du tillhandahåller i FEKE (t.ex. presentationer eller memos) som du kan 

generera i ditt arbete.

Privacy policy uppdateringar

Denna sekretesspolicy kan komma att uppdateras. När så sker kommer senast uppdaterade datum 
nedan att ändras och den nya sekretesspolicyn publiceras online.

Kontakt

Om du har några frågor kring denna policy. Kontakta ditt företag.
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