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1. Inledning 

Från och med den 25 maj ersätter GDPR (General Data Protection Regulation) - EU-lagen -  den svenska personuppgiftslagen. 

Den nya förordningen kommer bl.a. innebära förändringar för dem som behandlar personuppgifter och förbättringar för 

privatpersoners integritet. Det är viktigt för oss att ni har förtroende för hur vi hanterar era personuppgifter. 

Om du vill fortsätta få mail från oss, som vi hoppas, så behöver ni inte göra något! Om ni nu eller i framtiden vill avregistrera er 

från prenumerationen kommer era uppgifter att raderas. En avregisteringslänk finns alltid längst ner i varje mailutskick. 

 

2. Insamling av information 

Vi samlar in information när ni köper våra produkter,  deltar i en tävling, eller om du är en potential framtida kund. Den 

insamlade informationen inkluderar er namn, er e-postadress, er telefonnummer och adress. 

Vi samlar enbart kontaktuppgifter från företag, inte privat personer. 

 

3. Användning av information 

Den information vi samlar in kan användas för att: 

• Skicka ut nyhetsbrev 

• Kontakta er via e-post 

• Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning 

• Tillhandahålla anpassade erbjudande 

 

4. Utlämnande till tredje part 

Vi utelämnar inte någon kunddata till tredje part. 

 

5. Informationsskydd 

Använder vi oss av cookies? 

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra 

cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över 

huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. 

Om ni är kund redan med oss, all kontakt information (e-post adress, post address, telefonnummer och namn) lagras i det 

webbaserade programmet ”Fortknox” som används för att skicka ut fakturor. Enbart de anställda som ansvarar för orders har 

lösenordet för att komma åt denna info.  

För nyhetsbrev, all kontakt information (e-post adress och namn) lagras i det webbaserade programmet ”mailchimp” som 
används för att skicka ut nyhetsbrevet. Enbart de anställda som ansvarar för nyhetsbrevet har lösenordet för att komma åt 

denna info. Om ni inte längre vill ta emot sådana nyhetsbrev hittar ni information om hur ni avslutar prenumerationen i slutet av 

varje e-postmeddelande. 

 


