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INTEGRITETSPOLICY FÖR MODELIO EQUITY  

Modelio Equity värnar om din integritet och säkerställer att dina personuppgifter 

behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Denna integritetspolicy syftar till 

att informera om hur Modelio Equity behandlar dina personuppgifter. Policyn utgör 

information till registrerade och är utformad i enlighet med bestämmelserna i 

dataskyddsförordningen. Om du ska lämna personuppgifter till Modelio Equity 

uppmanar vi dig att först läsa policyn.  

Modelio Equity Holding AB har registrering hos Finansinspektionen som förvaltare 

av alternativa investeringsfonder och förvaltar AIF-fonden Modelio Equity AB 

(publ). Alla referenser i denna policy till ”Modelio Equity”, ”vi”, ”oss” och ”vår” 

ska anses utgöra en referens till båda parterna.  

Integritetspolicyn omfattar information om behandling av personuppgifter avseende 

följande kategorier av fysiska personer: individer som kontaktar oss via 

kontaktformulär på www.modelio.se eller via mail, besökare av webbplatsen, 

jobbansökningar, samt företrädare för våra företagskunder, leverantörer, andra 

intressenter och myndigheter. 

1 VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER? 

Modelio Equity AB (publ.), org.nr 559078–4848, med adress c/o Intersolia, 

Riddargatan 35, 114 57 Stockholm och Modelio Equity Holding AB, org.nr 

559074–5641, med adress Eriksbergsgatan 1 B, 114 30 Stockholm, är ansvariga för 

att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy enligt vad som anges 

nedan. När båda bolagen anges föreligger gemensamt personuppgiftsansvar. 

Vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på e-mail 

info@modelio.se eller adress Eriksbergsgatan 1 B, 114 30 Stockholm, men du har 

alltid rätt att vända dig till såväl Modelio Equity AB (publ) som Modelio Equity 

Holding AB.   

2 HUR DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS 

2.1 Besökare av webbplatsen  

Vem ansvarar för dina personuppgifter?  

Modelio Equity AB (publ) och Modelio Equity Holding AB  

Vilka personer behandlar vi personuppgifter om? 

Besökare av webbplatsen www.modelio.se  

http://www.modelio.se/
mailto:info@modelio.se
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Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vid besök av webbplatsen kan information inhämtas via cookies som placeras på 

den enhet/ din webbläsare, i vissa fall kan dessa uppgifter identifiera dig som 

person t.ex. IP-adress och unikenhetsidentifierare. I förekommande fall behandlas 

inloggningsuppgifter.  

De uppgifter som du lämnar till oss i kontaktformuläret på hemsidan.  

Varför och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?  

Modelio Equitys webbplats utgör kommunikationskanal genom vilken vi kan 

informera om vår verksamhet och möjliggöra för investerare att logga in på 

investerarportalen. Kanalerna möjliggör också för intressenter att kontakta oss 

genom kontaktformulär. 

Vi använder cookies för att möjliggöra användandet av webbplatsen på avsett sätt 

dvs använda de funktioner som finns och ställa in olika val besökaren gör t.ex. 

inloggning till investerarplattformen. Säkerställa prestanda och säkerhet. Endast 

nödvändiga cookies används. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Se vår cookie-policy nedan.  

Vem har tillgång till dina uppgifter?  

Vår leverantör av webbplatsen som är personuppgiftsbiträde till oss och vi har 

tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar leverantörens rätt att se och 

behandla uppgifterna för våra ändamål. Du kan läsa mer hos vår leverantör (notera 

dock att vi inte använder alla cookies som presenteras där) 

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site. 

 

2.2 Kontaktformulär och övriga kontakter med oss 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?  

Modelio Equity AB (publ) och Modelio Equity Holding AB. 

Vilka personer behandlar vi personuppgifter om? 

Besökare av webbplatsen www.modelio.se, fysiska personer som på annat sätt 

kommer i kontakt med Modelio Equity.  

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site
http://www.modelio.se/
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De uppgifter som du lämnar till oss i kontaktformulär eller annars i mail, skrift, 

eller telefon såsom namn, e-post, kontaktuppgifter, det företag du representerar och 

kommunikation mellan oss. 

Varför och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?  

Om du kontaktar oss genom våra digitala kommunikationskanaler, brev eller e-post 

måste vi samla in och lagra personuppgifter. Syftet med behandlingen är att hantera 

och besvara förfrågningar relaterade till fondens verksamhet, behandlingen sker på 

grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen) av att 

besvara inkommande frågor och bedriva verksamheten. Vissa förfrågningar kan 

också komma att behandlas för vårt berättigade intresse att följa och visa att vi 

efterlever de lagar och föreskrifter som vi lyder under, exempelvis frågor som rör 

fonden som ställs av investerare eller potentiella investerare, utövandet av 

registrerade rättigheter enligt dataskyddslagstiftning.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Uppgifterna raderas normalt sex (6) månader efter att frågan har besvarats. Om vi 

bedömer att kommunikationen behövs för att försvara rättsliga anspråk, visa att vi 

efterlevt en rättslig förpliktelse, eller skydda våra legala rättigheter, kommer 

lagringstiden att förlängas till den tid som krävs. 

Vem har tillgång till dina uppgifter?  

Våra tjänsteleverantörer som möjliggör för oss att använda e-post och webbplats 

har möjlighet att se dina personuppgifter. Detta avser leverantörer av IT-system, 

server- och hostingpartner där uppgifterna lagras, programvara och support. Dessa 

parter är personuppgiftsbiträden till oss och vi har tecknat ett 

personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar parternas rätt att se och behandla 

uppgifterna för våra ändamål. 

 

2.3 Leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter och 

myndigheter 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?  

Modelio Equity Holding AB för de parter och myndigheter som de har 

avtal/kontakt med. 

Modelio Equity AB (publ) för de parter och myndigheter som de har avtal/kontakt 

med.  

Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?  
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Fysisk person som företräder eller är anställd hos en leverantör, samarbetspart, 

intressent eller myndighet som vi har avtal eller i övrigt kontakt med.  

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 

Vi behandlar vanligen namn, roll/titel, arbetsgivare/uppdragsgivare, 

kontaktuppgifter, information i kommunikation (muntlig, e-post, brev) och i avtal. 

Beträffande myndigheter kan personuppgifter förekomma i olika typer av rapporter, 

inlagor, beslut och förelägganden.   

Uppgifterna får vi av dig eller företaget/myndigheten som du arbetar hos. 

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?  

I samband med avtalsförhållandet mellan oss och din arbetsgivare/uppdragsgivare 

kommer vi att behandla dina personuppgifter. Det är nödvändigt för att administrera 

avtalsförhållandet och prestera i enlighet med det. Likaså är det nödvändigt för att 

vi ska nyttja de tjänster eller varor som köpts på åsyftat sätt. Exempelvis i syfte att 

motta leverans av produkterna, använda kundsupport, och hantera betalning och 

fakturering. Behandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f 

i dataskyddsförordningen) att kunna administrera avtalet, avtalsförhållandet, 

fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter och tillvarata våra avtalsenliga rättigheter.  

Om du jobbar hos myndighet behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra våra 

skyldigheter som följer av lag, förordning och föreskrifter såsom att fullgöra 

rapporteringsskyldigheter och i övrigt lämna uppgifter till myndigheten, samt 

kommunicera med och besvara frågor från myndigheten.  Behandlingen sker i 

första hand på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig 

förpliktelse (artikel 6.1.c i dataskyddsförordningen) som åvilar oss men också med 

stöd av vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen) att följa 

lagar och regler och hantera och besvara förfrågningar. 

I förekommande fall kan dina personuppgifter finnas angivna på sådant underlag 

som vi behöver spara för bokföringsändamål. Behandlingen sker då på grundval av 

att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1.c i 

dataskyddsförordningen) som åvilar oss.  

I förekommande fall kan dina personuppgifter behöva behandlas för att vi ska 

kunna göra gällande, utreda, bemöta eller försvara oss mot ett rättsligt anspråk, 

exempelvis inom ramen för en tvist med din arbetsgivare. Behandlingen sker på 

grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen) att 

hantera och försvara rättsliga anspråk, samt tillvarata våra rättigheter som följer av 

lag eller avtal. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
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Personuppgifterna sparas så länge avtalsförhållandet mellan oss och din 

arbetsgivare/uppdragsgivare består samt en tid om tre år därefter. Kontakter med 

myndigheter sparas så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna visa att vi 

följer/följt lag.  

Vem har tillgång till dina uppgifter?  

Uppgifterna delas med leverantörer till oss om det är nödvändigt för att uppnå 

ändamålen, såsom leverantörer av IT-system, e-post- och kommunikationsmoduler, 

server- och hostingpartner där uppgifterna lagras, programvara och support. Dessa 

parter är personuppgiftsbiträden till oss och vi har tecknat ett 

personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar parternas rätt att se och behandla 

uppgifterna för våra ändamål. Uppgifterna kan vidare delas med parter som är 

självständigt personuppgiftsansvariga som bank och revisor. I förekommande fall 

kan uppgifterna lämnas ut till inkassobolag.  

I förekommande fall myndigheter och domstolar, samt legala rådgivare om det 

krävs för att försvara eller tillvarata ett rättsligt anspråk eller om vi är skyldiga 

enligt lag. 

 

2.4 Kunder till Modelio Equity AB (publ) 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?  

Modelio Equity AB (publ) och Modelio Equity Holding AB. 

Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?  

Anställda, företrädare, firmatecknare, ägare och verkliga huvudmän till kunder till 

fonden i samband med företagslån eller ställande av garanti. Även eventuella 

borgensmän.  

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 

Vi behandlar vanligen personuppgifterna: namn, personnummer, adressuppgifter, 

roll/titel, arbetsgivare/uppdragsgivare, kontaktuppgifter, information i 

kommunikation.  

Inom ramen för kontroll enligt penningtvättsregelverket behandlar vi även alla 

nödvändiga uppgifter relaterade kundens verkliga huvudman och ägare, vanligen: 

personnummer, ID-handling, hemvist, nationalitet, ägarandelar i bolag och andra 

bolag, koppling till bolaget, om personen är en i politiskt utsatt ställning och andra 

uppgifter som framkommer i Modelios riskbedömning inom ramen för 

penningtvätt. Känsliga uppgifter kan behandlas om det är nödvändigt, det 

inkluderar uppgift om lagbrott.  
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Uppgifterna får vi av dig som företrädare eller av kunden. Vissa uppgifter 

kompletteras och kontrolleras mot externa källor, t.ex. Bolagsverkets register, 

kreditupplysningsbolag och sanktionslistor. 

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?  

I samband med att det kundföretag du representerar ansöker om lån hos fonden 

behandlas dina personuppgifter för att kunna administrera förhållandet och 

presentera i enlighet med det men också för att fullgöra lag. Dina personuppgifter 

behandlas endast i den mån som krävs för att i det enskilda fallet uppnå ändamålen. 

• Hantera förfrågan/ansökan om företagslån/garantiutställelse. 

• Bedöma betalningsförmåga i samband med borgensåtaganden.  

• Bekräfta företrädares rätt att företräda kundföretaget som ansöker om eller har 

lån hos fonden. 

• Bekräfta identiteten hos företrädare för kundföretaget.  

• Dokumentera, administrera kundförhållandet och fullgöra avtal mellan fonden 

och kundföretaget som personen är anställd hos eller firmatecknare eller 

företrädare för. 

• Hantera betalningar och fullgöra bokföringsskyldighet. 

• Kommunicera och hantera förfrågningar. 

• Göra gällande, fastställa och försvara rättsliga anspråk (i förekommande fall) 

om t.ex. tvist uppstår med din arbetsgivare/uppdraggivare. 

Inom ramen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism: 

• Samla in uppgifter för att uppnå kundkännedom. 

• Utreda verklig huvudman. 

• Bedöma om företrädare/ägare/verklighuvudman är en person i politisk utsatt 

ställning eller familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person. 

• Kontrollera uppgifterna mot externa källor.  

• Bedöma den risk som kan förknippas med kunden (kundens riskprofil). 

• Lagra uppgifter och bedömningar.  

• Löpande granska och bedöma transaktioner och aktiviteter och uppdatera 

riskprofil.   

Behandlingen sker på grundval av fondens berättigade intresse (artikel 6.1.f i 

dataskyddsförordningen) att fullgöra avtalet med kundföretaget samt fondens 

intresse att tillvarata sina rättigheter som följer av avtal. Behandlingen sker också 

för att fullgöra skyldigheter som följer av lag (artikel 6.1.c i 

dataskyddsförordningen) särskilt penningtvättslagen och bokföringslagen.  

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?  
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Personuppgifterna sparas under avtalsförhållandets löptid mellan Modelio Equity 

och kundföretaget som du företräder samt under en period om fem (5) och upp till 

tio (10) år enligt gällande penningtvättslagstiftning. Personuppgifter som behandlas 

för bokföringsändamål lagras i sju (7) år. Oaktat ovan behandlas uppgifterna så 

länge det är nödvändigt för att få betalat enligt avtalet mellan oss och 

kundföretaget.  

Vem har tillgång till dina uppgifter?  

Uppgifterna delas med leverantörer till oss om det är nödvändigt för att uppnå 

ändamålen, såsom leverantörer av IT-system, e-post- och kommunikationsmoduler, 

server- och hostingpartner där uppgifterna lagras, programvara och support. Dessa 

parter är personuppgiftsbiträden till oss och vi har tecknat ett 

personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar parternas rätt att se och behandla 

uppgifterna för våra ändamål. Uppgifterna kan vidare delas med parter som är 

självständigt personuppgiftsansvariga som bank och revisor. I förekommande fall 

kan uppgifterna lämnas ut till inkassobolag.  

I förekommande fall myndigheter och domstolar, samt legala rådgivare om det 

krävs för att försvara eller tillvarata ett rättsligt anspråk eller om vi är skyldiga 

enligt lag. 

 

2.5 Jobbansökningar 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?  

Modelio Equity AB (publ). 

Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?  

Fysisk person som söker jobb eller praktik oss.  

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?  

De uppgifter som du lämnar till oss i samband med ansökan vanligen: namn, 

personnummer, adress- och kontaktuppgifter, bild, utbildning, yrkeserfarenhet, 

betyg, övriga kompetenser och kvaliteter samt något om dig själv, all information i 

kommunikation såsom e-post. Därtill för vi interna anteckningar i samband med 

intervjuer och anger ett omdöme i förhållande till den tjänst som söks. Vi kan 

komma att behandla uppgift om hälsa och etnicitet om du själv uppger sådana 

uppgifter. Vi använder oss inte av processer som medför ett automatiserat 

beslutsfattande.  

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?  
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Dina personuppgifter behöver behandlas för att vi ska kunna rekrytera medarbetare 

till verksamheten. Inom ramen för rekryteringsprocessen behandlas dina uppgifter 

för följande ändamål: 

• Hantera rekryteringsprocessen, inklusive administrera ansökningshandlingar 

och boka intervjuer, 

• Utvärdera och bedöma kandidaten i förhållande till aktuell tjänst,  

• Kommunicera med kandidaten och ge besked om anställning, 

• Om du har lämnat in en spontanansökan (dvs. inte till en specifik tjänst) sparas 

din ansökan för att informera och beakta din ansökan nästa gång vi står i 

begrepp att anställa. 

Vi har bedömt att det ligger i så väl vårt som den jobbsökandes intresse att 

personuppgifterna behandlas för rekryteringsändamål. Behandlingen sker på 

grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen) att 

rekrytera medarbetare, förenkla/effektivisera rekryteringsprocessen.  

Vi kan också komma att inhämtat ditt samtycke för att behandla dina uppgifter i 

syfte att skapa en kandidatbank genom vilken vi kan löpande informera dig om 

lediga tjänster hos oss. Vi sparar information från tidigare rekryteringsprocesser 

som du varit med i. Behandlingen sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1.a i 

dataskyddsförordningen). 

Vidare behandlar vi dina personuppgifter för syftet att försvara och bemöta ett 

rättsligt anspråk men också för att tillvarata våra legala rättigheter exempelvis inom 

ramen för diskrimineringsärende, eller ett arbetsrättsligt ärende såsom fråga om 

företrädesrätt eller återanställning. Uppgifterna sparas i två år för detta ändamål. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Dina personuppgifter sparas i sex (6) månader beräknat från sista tjänsten som du 

sökt, dina uppgifter sparas därmed till dess att den tjänst du sökt har övergått till 

fast anställning. Har du gett ditt samtycke till behandlingen sparas uppgifterna 

istället i två (2) år beräknat från då du senast lämnade ditt samtycke.  

Vem har tillgång till dina uppgifter? 

Våra tjänsteleverantörer som leverantörer av IT-system, e-post- och 

kommunikationsmoduler, server- och hostingpartner där uppgifterna lagras, 

programvara och support. Dessa parter är personuppgiftsbiträden till oss och vi har 

tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar parternas rätt att se och 

behandla uppgifterna för våra ändamål.  
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I förekommande fall myndigheter och domstolar, samt legala rådgivare om det 

krävs för att försvara eller tillvarata ett rättsligt anspråk eller om vi är skyldiga 

enligt lag. 

3 VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?  

Som huvudregel behandlas dina personuppgifter enbart inom EU eller EES. 

Personuppgifter kan, i vissa fall, lämnas ut till en part som befinner sig utom EU 

eller EES. Modelio Equity delar enbart personuppgifter med företag i tredjeländer 

som har en adekvat skyddsnivå eller företag som genom godkända metoder anses 

uppnå en adekvat skyddsnivå. Du har alltid rätt att vända dig till oss om du vill veta 

vilka vi lämnar ut uppgifter till och, om överföring till tredjeland, vilken åtgärder vi 

vidtagit för att säkerställa skyddet för dina uppgifter.  

4 DINA RÄTTIGHETER  

Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en bekräftelse på om vi behandlar dina 

personuppgifter samt tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du har även 

rätt att få information om ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit 

personuppgifterna.  

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättning av felaktiga personuppgifter och 

rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.   

Rätt till radering: Du har rätt att få dina uppgifter raderade om de inte längre är 

nödvändiga för ändamålet eller om grunden för vår behandling av dina uppgifter är 

ditt samtycke och samtycket har återkallats. Lagkrav, avtalsförhållanden eller 

tvingande berättigade intressen kan i vissa fall förhindra oss att radera dina 

personuppgifter.  

Rätt att begränsa behandlingen: Du har rätt att begära att behandlingen av dina 

personuppgifter ska begränsas till dess att felaktiga uppgifter rättas till eller din 

invändning har undersökts 

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du tillhandahållit 

oss i elektronisk form och om, tekniskt genomförbart, få uppgifterna överförda till 

en annan personuppgiftsansvarig. Rätten föreligger om grunden för vår behandling 

av dina uppgifter är ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal med dig.  

Rätt at återkalla ditt samtycke: Om behandlingen av dina personuppgifter 

grundas på ditt samtycke från du återkalla samtycket när du vill. Detta påverkar inte 

lagligheten av den bearbetning vi utfört innan tidpunkten för återkallelsen.   

Invändning mot behandlingen: Du har rätt att när som helst invända mot 

behandling av dina personuppgifter om de behandlas för direkt marknadsföring 
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(notera dock att vi inte behandlar dina uppgifter för sådant syfte). Du har även alltid 

rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om grunden för 

behandlingen utgörs av våra berättigande intressen. För att fortsätta behandla dessa 

personuppgifter måste vi visa på att vi har berättigade skäl att behandla dina 

personuppgifter som överväger dina intressen. Annars måste vi upphöra med 

behandlingen. Vänligen kontakta oss för mer information om intresseavvägningen.  

Missnöje med behandlingen: Är du missnöjd med vår behandling av dina 

personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten 

(Datainspektionen). 

5 FÖRÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN 

Förändringar i integritetspolicyn 

Modelio Equity förbehåller sig rätten att förändra och uppdatera denna 

integritetspolicy. I händelse av materiella förändringar eller om grunden för 

behandling förändras till annan än angiven angivet informerar vi dig på lämpligt 

sätt.  
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COOKIE POLICY 

På www.modelio.se används enbart cookies som är nödvändiga för att 

tillhandahålla webbplatsen och dess funktioner.  

VILKA KAKOR ANVÄNDER VI, VARFÖR OCH HUR LÄNGE?   

Modelios webbplats använder främst förstapartskakor. Det är cookies som ställs in 

och kontrolleras av Modelio, inte av en tredje part. Modelio använder endast 

cookies som är nödvändiga och möjliggör viktiga funktioner såsom säkerhet, 

stabilitet, prestanda och nätverkshantering, samt ger dig åtkomst till funktioner. 

Kakor används inte för marknadsföring, statistik eller analys.  

Namn Typ av kaka  Syfte  Upphörande 

XSRF-

TOKEN 

Nödvändig Används av säkerhetsskäl  Sessionskaka 

SvSession Nödvändig Identifierar användare innan 

registrering/inloggning  

Sessionskaka 

hs Nödvändig Används av säkerhetsskäl Sessionskaka 

Ssr-caching Nödvändig  Identifierar det system i vilket sidan är 

återgiven 

1 minut 

bSession Nödvändig Används för mätning av systemeffektivitet 30 minuter 

_wixCIDX Nödvändig systemövervakning/felsökning 3 månader 

_wixUIDX Nödvändig Användaridentifiering för supportassistans 3 månader 

 

HUR KONTROLLERAR DU ANVÄNDANDET AV COOKIES? 

Borttagande av cookies från din enhet: Du kan ta bort alla cookies som finns på 

din enhet genom att rensa webbläsarhistoriken på din webbläsare. Detta kommer 

avlägsna alla kakor från de webbsidor du besökt. Notera dock att du kan förlora 

viss sparad information (t.ex. sparade inloggningsdetaljer eller 

webbplatsinställningar).  

Hantering av webbplatsspecifika cookies: För mer detaljerad kontroll över 

webbplatsspecifika kakor, se kakor- och integritetsinställningar i din webbläsare. 

Blockering av cookies: Du kan ställa in dina webbläsare för att förhindra att kakor 

kan sparas på din enhet. Du kan dock manuellt behöva justera vissa preferenser 

varje gång du besöker en webbsida. Det föreligger en risk att vissa tjänster och 

funktioner inte fungerar ordentligt om kakor blockeras. Du kan också ställa in din 

webbläsare att endast acceptera förstapartskakor.  

 

ÄNDRING OCH UPPDATERING AV COOKIEPOLICYN  

http://www.modelio.se/
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Uppdateringar av policyn kommer ske sporadiskt för att reflektera förändringar av 

de cookies vi använder eller för andra rättsliga eller föreskrivna skäl. Besök gärna 

policyn regelbundet för att hålla dig informerad om vårt användande av cookies och 

relaterade teknologier. Vid frågor om denna cookie-policy ber vi er mejla Modelio 

via info@modelio.se  

 

mailto:info@modelio.se

