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ARBETSMATERIAL 

Utgåva T 
_____________________________________ 

Internettpolicy inom Bifrostorden 

Med Bifrostordens webbplatser menas samtliga hemsidor inom 
orden, d.v.s. webbplats som drivs av: 
Ordens direktorium 
respektive storloge 
respektive grundloge 
BDR och dess grundloger 

Denna internettpolicy är bindande för alla Bifrostordens webbplat-
ser. 

Användare av någon av Bifrostordens webbplatser bör ta för vana 
att regelbundet titta in på www.bifrostorden.se alternativt 
www.bdr.alvheim.nu för att se om några förändringar skett. Nedan-
stående information finns tillgänglig under länken POLICY på 
www.bifrostorden.se samt www.bdr.alvheim.nu startsida efter inlogg-
ning för alla användare. 
Det anses därför att alla användare som tecknat användaravtal 
har tagit del av publicerad webbplatsinformation oavsett om an-
vändaren besöker Bifrostordens webbplatser eller inte. 
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Personuppgifter 

BOFROSTORDENS webbplatser följer de lagar och riktlinjer, in-
klusive personuppgiftslagen (PUL), som finns för att skydda din 
integritet (SOU 2008:3). Det är endast personer enligt tecknat 
användaravtal som har tillgång till informationen enligt direktiv 
från Informations- och systemägaren delegerat genom Bifrostor-
dens direktorium. 
 
I de fall någon av Bifrostordens webbplatser länkar till andra webb-
platser ansvarar Bifrostorden inte för behandlingen av personuppgif-
ter på sådana webbplatser. 
 
Databehandling av medlemsuppgifter 
Inom Bifrost och dess grundloger samt BDR databehandlas alla 
medlemsuppgifter. Exempelvis för att skapa medlemsmatrikel, ut-
skrift av etiketter, skapa telefonlistor, skapa e-postlistor med flera 
tillämpningar. 
Inga uppgifter från medlemsregistret lämnas till utomstående. 
 
Det åligger varje grundloge att informera nya medlemmar om före-
kommande databehandling av medlemsuppgifter. Den nya med-
lemmen ska acceptera samt ge samtycker till behandling av de per-
sonuppgifter som beskrivs ovan. Genom att medlemmen inbetalar 
sin första medlemsavgift har denna lämnat sitt samtycke till databe-
handlingen slutet av detta dokument 
 
Visning av medlemsuppgifter på webbplats 
Alla webbplatser inom Bifrostorden skall vara lösenordsskyddade 
med krypterade lösenord. 
 
De loger som väljer att tillämpa öppen medlemsmatrikel på sin 
webbplats ska inhämta sina medlemmars skriftliga medgivande om 
vilka personuppgifter som får visas. Det kan exempelvis vara en 
medlem som har sådant yrke att det är olämpligt att dennes adress-
uppgifter visas eller att någon har skyddad identitet. 
 
Öppen medlemsmatrikel innebär att alla medlemmar i logen kan se 
varandras medlemsuppgifter. Även medlemmar från annan loge kan 
beviljas tillträde till webbplatsen och då kan även denne ta del av 
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samma uppgifter.  
 
Respektive webbplatsansvarig ska till sina medlemmar i logen till-
handahålla ett formulär där medlemmen själv kan välja att utelämna 
vissa uppgifter genom att markera med ett kryss för aktuellt fält som 
inte får visas på webbplatsen. Sådant formulär kan laddas ned för 
utskrift på www.bifrostorden.se 
 
Formuläret ska insamlas av respektive loge och det ankommer på 
respektive webbansvarig (skrivare?) att se till så att de uppgifter 
medlemmen inte vill ska visa ej blir synliga på webbplatsen  

Copyright 

För allt material på Bifrostordens webbplatser gäller copyright BI-
FROSTORDEN respektive BDR. Det innebär att allt innehåll, exempel-
vis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är 
skyddad enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Bifrostor-
dens grafiska profil finns under länken ”POLICY” på 
www.bifrostorden.se startsida. 
 
Användare får endast lov att använda/ladda ned materialet från webb-
plats för eget bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försälj-
ning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på 
vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan 
skriftligt tillstånd från BIFROSTORDEN alternativt BDR.  
 
Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag 
och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. 

Cookies 
 
På Bifrostordens webbplatser kan det förekomma att dessa nyttjar så 
kallade cookies för att bestyrka eventuell inloggning. 
 
Cookies används även för att kunna mäta antalet sidvisningar och 
besökare för våra webbplatsers statistiksystem. Informationen som 
samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller 
några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person. 
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En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att 
sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker 
webbplatsen. 
 


