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Wellify AB  

Integritetspolicy:  

Integritetspolicy  
Detta är integritetspolicyn ("Integritetspolicy") som reglerar hur vi, Wellify AB 
ägaren av Wellify.nu och wellifyofficial.com och Wellify-appen ("Wellify", "vi", "vår" 
eller "oss"), använder personuppgifter (definierade nedan) som vi samlar in, tar emot 
och lagrar om individer i samband med användning av: (i ) webbplatsen wellify.nu 
wellifyofficial.com och app och alla andra webbplatser som vi driver (var och en, 
tillsammans med sina underdomäner, innehåll och tjänster, en "webbplats" eller 
"app"); och (ii) vårt hälso- och friskvårdsverktyg ("Tjänsten"). Tjänsten och/eller 
Appen kan vara tillgänglig för användning via en webbläsare eller applikationer. Vi är 
inte värd för någon av appen och / eller tjänsten som all hosting görs av 
tredjepartsleverantörer som vi engagerar. Detta innebär att uppgifter som du 
tillhandahåller oss eller som vi samlar in från dig (inklusive personuppgifter, enligt 
definitionen nedan) – enligt beskrivningen i denna integritetspolicy – finns hos 
sådana tredjepartsleverantörer på servrar som de äger eller kontrollerar. Oavsett var 
sådana tredjepartsleverantörer finns (och vissa finns i USA) kan deras servrar finnas 
var som helst i världen (inklusive USA). Dina data kan till och med replikeras över 
multiple-servrar som finns i flera länder. Så var medveten om att du samtycker till att 
dina uppgifter överförs till olika tredjepartsleverantörer runt om i världen (inklusive 
USA).  

1. Introduktion.  
Vi har implementerat denna integritetspolicy för att din integritet, och andra 
användares integritet är viktig för oss. Denna integritetspolicy förklarar våra online- 
och appinformationsrutiner och de val du kan göra gällande hur dina personuppgifter 
samlas in och används i samband med App och/eller tjänst. "Personlig 
information" avser all information som kan användas, antingen ensam eller i 
kombination med annan information, för att identifiera en individ, inklusive, men inte 
begränsat till, ett för- och efternamn, en personlig profil, en e-postadress, en 
hemadress eller annan fysisk adress eller annan kontaktinformation.  
2.Användarvillkor.  
Denna integritetspolicy utgör en del av våra användarvillkor som är tillgängliga på 
www.Wellify.nu och wellifyofficial.com ("Villkor").). Alla versaler men odefinierade 
termer i denna integritetspolicy ska ha den betydelse som ges till den i villkoren.  

3.Samtycke och modifiering.  
Du är inte juridiskt skyldig att tillhandahålla oss personuppgifter, och du försäkrar 
härmed att det är enligt din egen fria vilja att tillhandahålla oss personuppgifter. 
Genom att använda appen och/eller Tjänsten samtycker du till villkoren i denna 
integritetspolicy och till vår insamling, behandling och delning av personuppgifter för 
de ändamål som anges häri. Om du inte samtycker till denna sekretesspolicy ska du 
inte komma åt eller på annat sätt använda appen och/eller tjänsten. Vi förbehåller oss 
rätten att, efter eget godfinnande, ändra denna integritetspolicy när som helst. En 
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sådan ändring träder i kraft tio (10) dagar efter publiceringen av den reviderade 
sekretesspolicyn i Appen, och din fortsatta användning av Tjänsterna därefter 
innebär att du accepterar dessa ändringar.  

4.Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem.  
Vi kräver för närvarande inte att du tillhandahåller personuppgifter i order för att ha 
tillgång till allmän information som är tillgänglig i appen.  Men vi tar emot och/eller 
samlar in personuppgifter från dig på följande sätt:  

4.1 Användarkonto. För att kunna använda vissa tjänster som vi erbjuder via Appen, 
t.ex. användning av Tjänsten, måste du skapa ett konto ("Användarkonto"). Om du 
skapar ett användarkonto måste du ge oss viss information, till exempel ditt namn, 
din e-postadress samt ett lösenord som du kommer att använda för ditt 
användarkonto ("Kontoinformation").). Du kan också frivilligt välja att tillhandahålla 
ytterligare personuppgifter som en del av registreringsprocessen för användarkontot 
och i samband med din pågående användning av ditt användarkonto som profilfoto, 
telefonnummer, plats, tidszon, job-titel, färdigheter och annan information som du 
skickar via tjänsterna Vi kan skicka dig ett textmeddelande till din mobiltelefon eller 
ett e-postmeddelande till den e-postadress du skickar för att bekräfta din registrering. 
Om du väljer att inte skapa ett användarkonto kanske du inte kan komma åt eller 
använda vissa funktioner i Tjänsten. "Kontakta oss" information. Om du skickar oss 
en "Kontakta oss"-begäran, antingen genom att skicka in ett onlineformulär som vi 
gör tillgängligt eller genom att skicka ett e-postmeddelande till en e-postadress som 
vi visar, kan du bli ombedd att ge oss viss information som ditt namn och din e-
postadress.  

4.3.Profil. Du kan skapa en profil i samband med ditt användarkonto ("Profil"). Din 
profil kommer att innehålla ditt namn och annan information som du väljer att 
inkludera i din profil, till exempel ditt kön och en profilbild.   

4. 4.Användningsinformation. Vi kan samla in information om hur du använder 
appen och /eller tjänsten, vilket kan inkludera administrativ kommunikation och 
supportkommunikation med oss och information som omfattar de funktioner, innehåll 
och länkar du interagerar med och vilka tredjepartsintegrationer du använder (om 
några). Sådan information kan innehålla personuppgifter.  

4.5. Information vi får från tredje part. Vi kan ta emot och/eller skaffa viss information, 
inklusive personuppgifter, från tredje part, såsom dess tjänsteleverantörer, 
annonsnätverk och marknadsföringsbyråer, som alla relaterar till dina preferenser 
och din användning av Appen och/eller Tjänsten.  

4.6. Inköp. Appen och/eller Tjänsten kan inkludera valet att köpa vissa produkter eller 
tjänster från oss. Om du väljer att göra ett köp kommer vi att kräva tillräcklig 
information från dig för att slutföra transaktionen. Sådan information kan inkludera ett 
kreditkortsnummer och relaterad konto- och faktureringsinformation, fakturarelaterad 
information och andra data som krävs för att behandla beställningen. Vi kan också 
uppdatera sådana uppgifter om du ger oss tillstånd att fakturera dig eller ditt 
kreditkort för återkommande avgifter, till exempel månatliga eller andra typer av 
periodiska betalningar. Vi använder tredjeparttjänsteleverantörer för att behandla 
transaktioner, i vilket fall du bekräftar och samtycker till att granska och vara bunden 
av användarvillkoren och sekretesspolicyn för nämnda tredjepartsleverantör.  
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4.7. Loggfiler. Vi kan använda loggfiler. Informationen i loggfilerna inkluderar 
IP-adresser (Internet Protocol), typ av webbläsare, enhetens typ, 
Internetleverantör, datum/tidsstämpel, refererande/avsluta sidor, klickade sidor 
och annan information som din webbläsare kan skicka till oss. Vi kan använda 
saftig information för att analysera trender, administrera appen och/eller 
tjänsten, spåra användarnas rörelse runt appen och/eller tjänsten och samla in 
demografisk information.  

4.8. Cookies och annan spårningsteknik. Vår app och/eller tjänst kan 
använda "cookies", anonyma identifierare och annan spårningsteknik för att 
vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och presentera information som är 
anpassad för dig. En "cookie" är en liten textfil som kan användas, till 
exempel för att samla in information om aktivitet på App och/eller Tjänsten. 
Vissa cookies och annan teknik kan tjäna till att återkalla personuppgifter, till 
exempel en IP-adress, som tidigare angetts av en användare. De flesta 
webbläsare låter dig styra cookies, inklusive om du vill acceptera dem eller 
inte och hur du tar bort dem. Du kan ställa in de flesta webbläsare för att 
meddela dig om du får en cookie, eller om du kan välja att blockera cookies 
med din webbläsare.  

4.9. Data för mobila enheter. Vi kan samla in begränsad information från din 
mobila enhet för att tillhandahålla Tjänsterna. Sådan information kan inkludera 
din mobila enhetstyp, mobil enhets-ID och datum- och tidsstämplar för tjänster 
som används. Dessutom kan vi använda spårningsteknik inom Tjänsterna för 
att hjälpa oss att samla in aggregerad statistik, men vi kommer inte att 
använda personuppgifter för sådana ändamål.  

4.10. Tjänster Integrationer. Om du integrerar med en tredjepartstjänst när du 
använder appen och/eller tjänsten kommer vi att ansluta den 
tredjepartstjänsten till vår. Den tredje leverantören av integrationen kan dela 
viss information om ditt konto med Wellify. Vi tar dock inte emot eller lagrar 
dina lösenord för någon av dessa tredje party-tjänster.  

4.11. Google Analytics. Vi kan använda ett verktyg som heter "Google 
Analytics" för att samla in information om användningen av appen och/eller 
tjänsten. Google Analytics samlar in information som hur ofta användare 
besöker appen och/eller tjänsten, vilka sidor de besöker när de gör det och 
vilka andra webbapp som de använde innan de kom till appen och/eller 
tjänsten. Vi använder den information vi får från Google Analytics för att 
underhålla och förbättra appen och/eller tjänsten och våra produkter. Vi 
kombinerar inte den information som samlas in genom användning av Google 
Analytics med personligt identifierbar information. Googles möjlighet att 
använda och dela information som sammanställts av Google Analytics om 
dina besök i appen och/eller tjänsten begränsas av Google Analytics 
användarvillkor, som finns tillgängliga på 
http://www.google.nu/analytics/terms/us.html, och Googles sekretesspolicy, 
som finns tillgänglig på http://www.google.nu/polici es/privacy/. Du kan läsa 
mer om hur Google samlar in och bearbetar data specifikt i samband med 
Google Analytics på http://www.google.nu/policies/privacy/partners/. Du kan 
förhindra att dina data används av Google Analytics genom att ladda ned och 
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installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out, som finns på 
https://tools.google.nu/dlpage/gaoptout/.  

 
5.Kunddata.  
När du använder Tjänsten kan du skicka in kunddata. Vår användning av sådana 
kunddata är i enlighet med villkoren.  

6.Hur vi använder personuppgifter.  
Om du skickar in eller samlar in personuppgifter via appen och/eller tjänsten kan vi 
använda sådan personlig information på följande sätt, via alla tillämpliga 
kommunikationskanaler, inklusive e-post, SMS, etc.  

6.1. Vi kommer att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla och 
förbättra vår tjänst, för att skicka dig marknadsförings-/annonskommunikation 
som vi tror kan vara av intresse för dig, för att kontakta dig i samband med 
Tjänsten och vissa program eller erbjudanden som du kan ha registrerat dig 
för och för att identifiera och autentisera din åtkomst till de delar av appen och 
/ eller tjänsten som du har behörighet att komma åt.  

6.2. Vi kan använda din angivna e-postadress för att: (i) skicka 
uppdateringar eller nyheter om service annonsen våra produkter; och/eller (ii) 
svara på en "Kontakta oss" eller administrativ begäran (till exempel för att 
ändra ditt lösenord).  

6.3. Vi kan skicka service och administrativa e-postmeddelanden och 
meddelanden till dig. Vi kan också kontakta dig för att informera dig om 
ändringar i vår app och/eller Service, våra tjänsteerbjudanden och viktiga 
servicerelaterade meddelanden, till exempel säkerhets- och 
bedrägerimeddelanden. Dessa e-postmeddelanden och meddelanden 
betraktas som en del av Tjänsten och du kanske inte väljer bort dem. Om du 
väljer att skicka andra ett e-postmeddelande eller en röra för att använda 
Tjänsten kommer vi att använda den kontaktinformation som du 
tillhandahåller, eller tillgängliggöra, för att automatiskt skicka ett sådant 
inbjudningsmeddelande eller meddelande. Ditt namn och din e-postadress 
kan inkluderas i e-postmeddelandet eller meddelandet för inbjudan.  

6.4. Vi kan överföra din personliga information till våra lokala eller utländska 
dotterbolag eller dotterbolag i syfte att lagra eller behandla sådan information 
för vår räkning. Sådan information kan överföras till andra länder. Vi kräver att 
dessa parter samtycker till att behandla such information i enlighet med vår 
integritetspolicy.  

6.5. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra 
tredjepartsleverantörer och partners, men bara för att hjälpa oss med vår 
affärsverksamhet och för att tillhandahålla vår tjänst till dig och andra 
användare. Sådana service-leverantörer kan inkludera, men inte begränsat till, 
Amazon och Google. Sådan information kan överföras till andra länder. Vi 
använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att endast engagera eller 
interagera med tredjepartsleverantörer och partners som publicerar en privacy 
policy som styr deras behandling av personuppgifter.  
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6.6. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter eller all information 
som du har skickat via appen och/eller tjänsten, med personer/organisation 
som du specifikt ber om att få dela med dig av.  

6.7. Vi kan dela dina kontaktuppgifter med våra affärspartners och/eller 
dotterbolag så att de kan kontakta dig för att erbjuda eller marknadsföra vår 
tjänst.  

6.8. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter eller all information 
som du har lämnat via appen och/eller Tjänsten om vi har god tro på att 
utlämnande av sådan information är till hjälp eller rimligen nödvändig för att: (i) 
följa tillämplig lag, förordning, rättslig process eller statlig begäran; (ii) 
genomdriva våra villkor, inklusive utredningar av potentiella överträdelser av 
dessa; (iii) upptäcka, förehavanden eller på annat sätt ta itu med bedrägeri 
eller säkerhetsproblem; eller (iv) skydda mot skada på rättigheter, egendom 
eller säkerhet för Wellify.nu, våra användare, dig själv eller allmänheten.  

6.9. Som användare bekräftar du att det kan finnas tillfällen då du kontaktar 
oss för att hjälpa till att lösa ett problem som är specifikt för ett team som du är 
medlem i. För att hjälpa till att lösa problemet och med tanke på vår relation 
med vår kund kan vi dela din oro med kunden.  

6.10. Som användare kommer du även att integrera med inkopplade data för 
stegräkning, Google fitness, stegräkning för Android och Hälsa för Iphone och 
Ipad. 

7.Användning av anonym information.  
Vi kan använda anonym information (enligt definitionen nedan) eller lämna ut den till 
tredjepartsleverantörer för att förbättra vår app och/eller tjänst, för att utföra 
slumpmässiga tester för ytterligare funktioner och för att förbättra din upplevelse med 
appen och/eller tjänsten. Vi kan också lämna ut anonym information (med eller utan 
ersättning) till tredje part, inklusive annonsörer och partners. "Anonym information" 
avser information som inte gör det möjligt att identifiera en enskild användare, såsom 
aggregerad information om användningen av vår app och/eller tjänst. Den här 
integritetspolicy är inte avsedd att sätta några gränser för vad vi gör med data som 
aggregeras och/eller avidentifieras så att den inte längre är associerad med en 
identifierbar användare eller kund av Tjänsten.  

8.Välja bort.  
Du kan välja att inte ta emot framtida marknadsföring- eller reklam eller andra 
servicerelaterade e-postmeddelanden från oss genom att meddela oss per mail eller 
avprenumerationslänk längst ner på nyhetsprev  som vi skickar. Observera att även 
om du väljer bort att ta emot ovanstående e-postmeddelanden kan vi fortfarande 
skicka dig ett svar på alla "Kontakta oss" -förfrågningar samt administrativa e-
postmeddelanden (till exempel i samband med en begäran om återställning av 
lösenord) som är nödvändiga för att underlätta din användning av appen och / eller 
tjänsten.  

9.Val.  
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Du kan alltid välja om du vill lämna ut eller lämna ut personuppgifter eller inte. Om du 
väljer att inte tillhandahålla obligatoriska personuppgifter kan du fortfarande besöka 
delar av appen och/eller Tjänsten, men du kanske inte kan komma åt vissa alternativ, 
program, erbjudanden och tjänster som involverar vår interaktion med dig.  

10.Åtkomst/noggrannhet.  
I den mån du förser oss med personuppgifter vill vi behålla korrekta personuppgifter. 
Om du vill radera eller korrigera någon av dina andra personuppgifter som vi kan 
lagra kan du skicka en åtkomstförfrågan genom att skicka ett e-postmeddelande till 
info@Wellify.nu. Din e-post bör innehålla adekvat information om din begäran.  

11.Länkar till och interaktion med produkter från tredje part.  
Appen och/eller Service kan göra det möjligt för dig att interagera med eller innehålla 
länkar till ditt tredjepartskonto och andra webbplatser eller appar från tredje part, 
mobila program och tjänster som inte ägs eller kontrolleras av oss (var och en en 
"tredjepartstjänst"). 
Vi ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehållet i en sådan tredje part  
Tjänster. Observera att tredjepartstjänster kan samla in personuppgifter från dig. 
Därför uppmuntrar vi dig att läsa villkoren och sekretesspolicyn för varje 
tredjepartstjänst som du väljer att använda eller interagera med.    

12.Barns integritet.  
Appen och/eller Tjänsten är inte strukturerad för att locka barn under 12 år. Därför 
avser vi inte att samla in personuppgifter från någon vi känner vara under 12 år. Om 
vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 12 år kommer 
vi att radera den informationen så snabbt som möjligt. Om du tror att vi kan ha 
någon sådan information, vänligen kontakta oss på info@Wellify.nu.  

13.Säkerhet.  
Säkerheten för personuppgifter är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade 
branschstandarder för att skydda de personuppgifter som lämnas till oss. Ingen 
överföringsmetod via Internet, eller metod för elektronisk lagring, är dock 100% 
säker. Därför kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet eller konfidentialitet. Om 
du har några frågor om säkerhet i Appen och/eller Tjänsten kan du kontakta oss på 
info@Wellify.nu.  

14.Fusion, försäljning eller konkurs.  
I händelse av att vi förvärvas av eller slås samman med en tredje part, eller i 
händelse av konkurs eller en jämförbar händelse, förbehåller vi oss rätten att 
överföra eller tilldela personuppgifter och all annan information du lämnat till oss i 
samband med ovanstående händelser.  

15.Kalifornien Integritetsrättigheter.  
California Civil Code Section 1798.83 tillåter våra kunder som är bosatta i Kalifornien 
att begära viss information om vårt utlämnande av personuppgifter till tredje part för 
deras direktmarknadsföringsändamål. För att göra en begäran, skicka ett e-
postmeddelande till info@Wellify.nu. Observera att vi endast behöver svara på en 
förfrågan per kund och år.  
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16.Hantering av hur vi spårar meddelanden i Kalifornien.  
Vi spårar inte konsumenter över tid och på tredje parts webbplatser eller appar och 
svarar därför inte på Do Not Track-signaler. Vi tillåter inte tredje part att samla in 
personligt identifierbar information om en enskild konsuments onlineaktiviteter över 
tid och i olika webbappar när en konsument använder appand/eller Tjänsten.  

17.Radering av innehåll från invånare i Kalifornien.  
Om du är bosatt i Kalifornien under 18 år och en registrerad användare, Kalifornien  
I avsnitt 22581 i lag om företag och yrken kan du ta bort innehåll eller  
Personuppgifter som du har publicerat offentligt. Om du vill ta bort sådant innehåll 
eller personuppgifter och du anger vilket innehåll eller vilka personuppgifter du vill ta 
bort, kommer vi att göra det i enlighet med tillämplig lag. Tänk på att du inte kommer 
att kunna återställa borttaget innehåll efter borttagningen. Dessutom säkerställer 
sådan borttagning inte fullständig eller omfattande borttagning av innehållet eller 
personuppgifterna du har publicerat och att det kan finnas omständigheter där lagen 
inte kräver att vi möjliggör borttagning av innehåll.  

18.Numitment.  
Om du har några kommentarer eller frågor om vår integritetspolicy eller om du 
känner att din integritet komprometterades kan du kontakta Wellifys 
integritetsansvarig på info@Wellify.nu och begära att hen granskar dina 
kommentarer. 

Senast uppdaterad:  November 18 2022 

  
  


