INTEGRITETSPOLICY
Denna integritetspolicy anger hur vi använder och skyddar all information som du lämnar till oss när du använder vår
webbplats.
Vi är engagerade i att försäkra oss om att din integritet är skyddad och ser väldigt allvarligt på vårt ansvar för säkerheten
för kundinformation. Om vi frågar efter särskild information som kan identifiera dig när du använder webbplatsen kan du
vara säker på att den endast kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy.
Vi kan komma att ändra denna policy emellanåt genom att uppdatera sidan. Du bör kontrollera denna sida regelbundet
för att försäkra dig om att du är nöjd med eventuella förändringar.
Denna policy gäller från och med december 2014.
1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
Vi kan komma att samla in följande information när du använder vår webbplats:


Kontaktinformation inklusive företags-/hemadress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.



Annan information som är relevant för kundundersökningar.



Detaljer om besök på vår webbplats inklusive men inte begränsat till hur du använder webbplatsen (som vilken
reklam du klickar på, produkter du söker efter och varor du köper), trafikinformation, platsinformation,
webloggar och annan kommunikationsinformation om detta krävs för vår fakturering eller i annat fall, samt de
resurser du har tillgång till.

Vi kan också komma att samla in information om din dator, inklusive, om det är tillgängligt, din IP-adress, operativsystem
och typ av webbläsare för systemadministration och för att rapportera den samlade informationen till våra annonsörer.
Det här är statistisk information om våra användares surfvanor och -mönster och identifierar inga individer.
Vi använder tracking-mjukvara för att övervaka kundtrafikmönster och platsanvändning för att det kan hjälpa oss att
utveckla designen och layouten på sidan för att bättre kunna möta kundernas behov. Denna mjukvara ger oss inte
tillgång till någon information som kan identifiera personer.
2. HUR ANVÄNDER VI INFORMATIONEN SOM SAMLAS IN?
Vi behöver och använder denna information för att förstå dina behov och kunna ge dig bättre service och i synnerhet av
följande skäl:


För administrativa och juridiska skäl inklusive men inte begränsat till intern journalföring.



För systemtest, underhåll och utvecklingsåtgärder.



För att förbättra våra produkter och tjänster, samt för att kunna meddela dig om förändringar i vår tjänst.



För att försäkra att innehållet på vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.



Vi kan då och då skicka ut marknadsförande e-postmeddelanden om nya produkter och annan information
som vi tror att du kan tycka är intressant via den e-postadress som du har angett.



Vi kan också komma att använda din information för att kontakta dig för marknadsundersökningar. Vi kan
komma att kontakta dig via e-post, telefon, fax eller post. Vi kan komma att använda informationen för att
skräddarsy webbplatsen efter dina behov.
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3. VAD GÖR VI FÖR ATT SKYDDA DEN INSAMLADE INFORMATIONEN?
Vi är engagerade i att försäkra oss om att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller utlämnande
har vi satt in lämpliga fysiska, elektroniska och ledarmässiga förfaringssätt för att skydda och säkra den information vi
samlar in på webben.
Internet är däremot inte ett helt säkert medium och vi kan inte garantera säkerheten för den information som sänds till
vår webbplats, all sändning sker på egen risk.
4 VAD ÄR COOKIES OCH VARFÖR MÅSTE JAG TILLÅTA DEM?
Cookies är små filer med information som lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. Cookies tillåter
webbapplikationer att reagera på dig som en individ. Webbapplikationer kan skräddarsy sina funktioner efter dina behov
och preferenser genom att samla in och minnas information om dem.
Vi använder trafikloggcookies för att identifiera vilka sidor som används och för att hantera användarsessioner. Det här
hjälper oss att analysera information om webbsidetrafik och förbättra vår webbplats för att kunna forma den efter
användarnas behov. Vi använder endast denna information för statistiska analyser och därefter raderas informationen
från systemet.
Kort sagt så hjälper cookies oss att ge dig en bättre webbplats genom att tillåta oss att se vilka sidor du tycker är
användbara och vilka som inte är det. En cookie ger absolut ingen tillgång till din dator eller någon information om dig
annat än den information du väljer att dela med oss.
Du kan välja att tillåta eller blockera cookies. De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt, men du kan vanligtvis
ändra inställningarna i webbläsaren för att blockera cookies om du föredrar det. Detta kan dock förhindra dig från att
kunna utnyttja vår webbplats fullt ut.
Följ instruktioner nedan för den webbläsare du använder för att tillåta cookies:
Firefox


Högst upp i Firefox-fönstret klickar du först på Firefox-knappen (Verktygsmenyn i Windows XP) och sedan på
”Inställningar”.



Välj panelen ”Sekretess”.



Ställ in Firefox kommer att: till Använda anpassade inställningar för historik



Välj Tillåt att webbplatser lagrar kakor för att tillåta cookies.



Välj hur länge cookies får lagras. Behåll tills: de förfaller – Varje cookie kommer att tas bort när den uppnår
förfallodagen som är bestämd av webbplatsen som skickat den.



Klicka på ”OK” för att stänga Inställningsfönstret.

Google Chrome


Klicka på skiftnyckelikonen i webbläsarens verktygsfält.



Välj Inställningar (Preferenser i Mac och Linux, Settings i Chromebook).



Klicka på fliken Visa avancerade inställningar.



Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet ”Sekretess”.



Klicka på avsnittet Cookies i dialogfönstret Innehållsinställningar som kommer upp:



Kontrollera att alternativet ”Tillåt att lokala data sparas” är markerat om du vill att både ursprungsplatsens
cookies och cookies från tredje part ska tillåtas. Om du bara vill ta emot cookies från första part markerar du
kryssrutan ”Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part”.
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Microsoft Internet Explorer 7.0+


Välj ”Internetalternativ” i Verktygsmenyn.



Klicka på fliken ”Sekretess”.



Klicka på förvalsknappen (eller flytta skjutreglaget ner till ”Mellan”) under ”Inställningar”.



Klicka på ”OK”.

5. VAR LAGRAR VI INFORMATIONEN SOM VI SAMLAR IN?
Informationen som du lämnar kommer att lagras i systemen som finns i våra lokaler eller hos en utsedd tredje part. Vi
kan också komma att tillåta att din information används av tredje part som agerar för oss för de ändamål som anges i
denna policy eller för andra ändamål som godkänts av dig.
Det är möjligt att din information kan komma att överföras till och lagras på en plats utanför EES-området.
Genom att lämna in din personliga information godkänner du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att
vidta alla lämpliga åtgärder för att försäkra oss om att din information behandlas säkert och i enlighet med denna
integritetspolicy.
Under de omständigheter som beskrivs i denna policy där vi skickar din information till tredje part kommer vi att försäkra
oss om att de säkerhetsåtgärder som de har på plats för behandling av din information är minst lika strikta som de som
vi använder oss av. Detta gäller inte i de fall där lagen kräver att vi lämnar över din information till tredje part.
Vi kommer att behålla din information under en rimlig tid eller så länge lagen kräver.
6. DELAR VI MED OSS AV DIN INSAMLADE INFORMATION MED NÅGON ANNAN?
Vi ingår i en grupp av företag över vilka Brammer PLC är det slutliga holdingbolaget (”Brammer Group”).
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till medlemmar av Brammer Group inklusive dess dotterbolag, det
slutliga holdingbolaget och dess dotterbolag samt dess ombud och underleverantörer.
Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part:


I händelse av att vi köper eller säljer någon verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna ut dina
personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av verksamheten eller tillgångarna.



Om Brammer plc, eller större delen av dess tillgångar, förvärvas av tredje part kommer personuppgifter över
deras kunder som finns hos dem att tillhöra tillgångarna som överförs.



Om vi är skyldiga att avslöja eller dela med oss av dina personuppgifter för att uppfylla någon rättslig
skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor, leveransvillkor eller andra
överenskommelser, eller för att skydda Brammer Group, våra kunder eller andras rättigheter, egendom eller
säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för att skydda mot
bedrägerier och minska kreditrisken.



För att tillåta tredje part att utföra tekniska, logistiska eller andra funktioner å våra vägnar.
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7. HUR KONTROLLERAR DU ANVÄNDNINGEN AV DEN INFORMATION VI SAMLAT IN FRÅN DIG?
Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och du kan välja att begränsa
insamling eller användning av dina personuppgifter på följande sätt:


När du ombeds fylla i ett formulär på webbplatsen, leta efter rutan du kan klicka i för att markera att du inte vill
att informationen ska användas för direkt marknadsföring.



Om du tidigare har tillåtit oss att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring, kan du när som helst
ändra dig genom att skriva eller e-posta oss på se@brammer.biz.
Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse, förutom i de fall där vi
skyldiga enligt lag att göra det. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig kampanjinformation om
tredje part som vi tror att du kan tycka är intressant om du tillåtit oss att göra detta.
Vår webbplats kan emellanåt innehålla länkar till och från våra samarbetspartners webbplatser. Om du följer en länk till
dessa webbplatser, märk väl att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicys och att vi inte har någon skyldighet
eller ansvar för dessa policys eller annan information som finns på dessa webbplatser. Du bör vara försiktig och läsa den
sekretesspolicy som gäller för den aktuella webbplatsen innan du lämnar ut några personuppgifter på den.
8. HUR FÅR DU TILLGÅNG TILL INFORMATIONEN SOM SAMLATS IN FRÅN DIG?
Du kan begära ut detaljer som personuppgifter som vi innehar om dig enligt tillämpbara dataskyddslagar. En liten avgift
kan betalas för en sådan begäran. Om du skulle vilja ha en kopia av den information vi har om dig skriv i första hand till
Webbansvarig, Kastellgatan 5, 254 66 Helsingborg, Sweden eller e-posta oss på se@brammer.biz.
Om du tror att någon information vi har om dig är felaktig eller ofullständig, skriv eller e-posta oss så snart som möjligt på
ovanstående adress. Vi kommer snarast möjligt att rätta felaktig information.
9. DITT SAMTYCKE
Genom att använda den här webbplatsen ger du ditt samtycke till insamling och användning av denna information av
oss på de sätt som beskrivs ovan och för de ändamål som du samtyckt till när du gett informationen.
Om du inte samtycker till denna integritetspolicy bör du inte lämna ut din information på den här webbplatsen.
10. FRÅGOR OCH KOMMENTARER
Om du har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy, skriv in till
Webbansvarig, Kastellgatan 5, 25466 Helsingborg, Sweden eller e-posta oss på se@brammer.biz.
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