PRIVACY POLICY
SEKRETESSINFORMATION

MAILCHIMP

Treskablinoll Svergie anser att säkerheten rörande dina

Mailchimp, (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de

personuppgifter vid användning av denna webbplats är

Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308. USA) är ett

viktigt och vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar.

verktyg som vi använder för att skicka ut viktiga meddelan-

I denna text informerar vi därför om hur dessa hanteras,

den till våra kunder och samarbetspartners, men används

vilka uppgifter vi sparar och vilka vi kasserar.

också för att skicka ut marknadsinformation till potentiella
kunder. När du tillhandahåller dina kontaktuppgifter till oss

INSAMLING AV DATA

kommer vi att lagra dessa i denna tjänst för att skicka viktig

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några per-

information och/eller marknadsinformation till dig.

sonuppgifter under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du

ÖVRIGA PARTER

beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika

Utöver denna tredje part blir databasen och dess innehåll

säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan

kvar hos oss. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av

innefatta namnet på din internetleverantör, den webb-

oss eller våra representanter för användning av ytterligare

plats som du använde för att länka till vår webbplats, de

tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse

webbplatser som du besöker från vår webbplats och din

eller är skyldiga att göra det enligt lag.

IP-adress. Information skulle möjligen kunna användas för
att identifiera dig men vi har ingen möjlighet att använda

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användnin-

den på det sättet. Det förekommer att vi använder infor-

gen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa

mationen för statistiska ändamål men enskilda användare

uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer

är anonyma och identifieras ej. I de fall när personup-

i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars före-

pgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter

skrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska

eller tjänster som du beställt eller av andra skäl som du

regleringen. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåt-

godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organ-

gärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar

isatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga

data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd

personuppgiftsbestämmelser följs.

som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

INSAMLING OCH BEARBETNING
AV PERSONUPPGIFTER

HÄVNINGSRÄTT

Treskablinoll Sverige samlar endast in personuppgifter

att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära

som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i

rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka

formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter

bara i sådant fall ett e-postmeddelande till Treskablinoll

eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller

Sverige enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har

liknande då du själv valt att lämna informationen till oss.

även rätt att få kostnadsfritt en gång per kalenderår få

Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att

information om vilka personuppgifter vi behandlar om

administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt

dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med

vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som

behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av

krävs för att fullgöra detta syfte.

mottagare som uppgifterna lämnas ut.

DELNING AV DATA TILL TREDJE PART

KONTAKT

Databasen och dess innehåll kommer att delas med föl-

Om du har några problem, frågor eller förslag, är du väl-

jande parter:

kommen att kontakta oss jagvill@treskablinoll.nu.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande

Treskablinoll AB (svb)
c/o Nordhem Redovisning
Box 3632, 103 59 Stockholm

Mejl jagvill@treskablinoll.nu
Webb treskablinoll.nu
Org nr 559098-3002

Swish 1230092510
Bankgiro 379-6620

