Integritetspolicy
Din integritet är viktig för oss. Här beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in om dig
genom våra interaktioner samt hur vi använder dessa uppgifter.

1. Insamling av information
Vi samlar information från dig när du, som slutkonsument, kontaktar oss för en reklamation
av en vara eller kontaktar oss av annan orsak. Informationen inkluderar ditt namn, din epostadress, ditt telefonnummer och eventuella kontouppgifter.
Om du som enskild företagare väljer att bli kund hos oss kommer vi att registrera ditt namn,
din adress, personnummer/organisationsnummer, eventuellt e-postadress. Uppgifterna
registreras i vårt ekonomisystem.
2. Användning av information
De personuppgifter du lämnar till oss används för orderhantering, fakturering, information
och annat som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt.
Om du reklamerar en vara eller anmäler en skada till oss behandlar vi dina uppgifter för att
hantera reklamationen eller skadeärendet. Dina uppgifter används för att till exempel
registrera reklamationsärendet och för att kommunicera med försäkringsbolag gällande
skadeärenden.
Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig.
Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller
tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.
I vissa fall kan vi begära att du lämnar särskilt samtycke till viss behandling av dina
personuppgifter.
Den information vi sparar finns som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls
av legala skäl och kan därför inte raderas.
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3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till
utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår
webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen
konfidentiell.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta
åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk
för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor, bemöta rättsliga krav, hantera
reklamationer eller andra tillfällen då lagen kräver så.
4. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast
medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång
till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra
personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.
5. Bevarandetid
Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för att följa gällande lagstiftning. När
uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger raderas
antingen uppgifterna eller avidentifieras.
6. Cookies
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.
7. Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.
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