
Livelily Story Explorer AS er opptatt av lesernes og nettstedets brukeres personvern.
Tillit er svært viktig for oss, og derfor har vi en streng personvernpolicy. Her forklarer vi
hvordan vi henter inn og bruker cookies/informasjonskapsler, og hvordan vi ivaretar
personvernet til deg som bruker. 
 
Formålet med behandling av personopplysninger på nettstedet er i all hovedsak å gi
den enkelte bruker en bedre opplevelse og utnyttelse av nettstedet. Livelily Story
Explorer AS forholder seg til personopplysningsloven når det gjelder henholdsvis
behandling av personopplysninger og bruk av cookies på nettstedet. Hjemmel for
behandling av personopplysninger er personopplysningsloven. Det behandles ikke
sensitive personopplysninger på nettstedet. Vår leverandør på nett er wix.com. Det er
her vi har all vår aktivitet og hvor våre medlemssider ligger. 
 
Personopplysningene som behandles på nettstedet er den informasjon som legges inn
ved bestilling av tjenester fra kurs.livelilystory.no, samt at nettstedet opererer med
cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagres på brukerens egen datamaskin/enhet,
som gjør at nettsiden kan huske handlingene i forhold til påloggingsinformasjon. Bruk av
cookies kan nektes ved å gjøre innstillinger direkte på brukerens egen datamaskin/
enhet. 
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Personopplysningene som behandles på nettstedet, hentes inn fra den enkelte bruker
ved at vedkommende taster inn sin informasjon i bestillingsskjema. Kurs.livelilystory.no
innhenter ingen informasjon om kunden utover det kunden selv legger inn og det som
innhentes via cookies. Ingen personopplysninger utleveres fra nettstedet eller fra
behandlingsansvarlig. Den registrerte har rett til innsyn i egne personopplysninger som
er registrert ved nettstedet, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller
uriktige opplysninger. For mer informasjon om dette, se personopplysnings- loven.
 
Nettsidene er hosted på plattformen til Wix.com. Wix.com bistår oss på denne online
plattformen som gir oss mulighet til å selge våre produkter og tjenester til deg. Dine
data vil bli lagret i Wix.com’s data lager, databaser og den generelle Wix.com
applikasjonen. De lagrer dine data på sikre servere bak brannmurer. Se generelle
personvernerklæring for nettsiden på www.wix.com 
 
Filmer som ligger på dette nettstedet er koblet til en opprinnelses-host. Det betyr at
videoen egentlig ligger på en plattform utenfor disse nettsidene, og at info om din
trafikk kan bli lagret der. Ekstern sider hvor aktuelle videoer er plassert er på YouTube. I
hovedsak er det i dag Google som vil kunne registrere at en video er aktivert.
 
Har du andre spørsmål ang personvern, ta kontakt med Livelily Story Explorer AS ved
ellen@livelilystory.no 
 
Revidert april 2020 

 
(c) Livelily Story Explorer AS

 

Side 2


