INTEGRITETSPOLICY
COOKIES
HUR ANVÄNDER BRODIT AB COOKIES?
Brodits webbplats använder cookies för att kunna visa Brodits produkter, för att kunna logga in och göra beställningar.
● cookieAccepted används för att visa att cookies får sparas av användaren.
● JSESSIONID är ett identifikationsnummer som gör att vi kan identifiera dig som användare.
Numret är inte knytet till dig personligen och innehåller ingen personlig information utan är ett löpnummer.
Den används så att vi kan känna igen dig vid nästa besök på webbplatsen, hålla ordning på vilka produkter
du lägger i din varukorg osv.
GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics används för att förbättra servicen och webbplatsens utseende och innehåll.
VARFÖR GODKÄNNA ANVÄNDARVILLKOR?
För att kunna använda Brodits webbplats fullt ut måste du godkänna Brodits användarvillkor. Om du väljer att inte acceptera villkoren
kommer Brodits webbplats inte att fungera som avsett.
HUR STÄNGER DU AV COOKIES?
Du kan när som helst stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.
HUR HANTERAS PERSONLIG INFORMATION?
Brodit AB lämnar aldrig personlig information till tredje part.

DATASKYDDSPOLICY
BRODIT AB:S DATASKYDDSPOLICY [2018:1]
Brodit AB (”Brodit”) värnar om din personliga integritet. Denna Dataskyddspolicy förklarar hur Brodit samlar in och använder dina
personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta
oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@brodit.se.
VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Brodit är
personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller inhämtas av oss.
VILKA PERSONUPPGIFTER SPARAS?
Vi samlar in information om kunder och leverantörer i samband med förfrågningar, beställningar, kontrakt etc. Vi samlar bara in personuppgifter som är relevanta och har ett syfte, t ex namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Informationen
används för att tillhandahålla, utföra och förbättra vår kundservice.
Brodit samlar bara in personuppgifter då det finns stöd i gällande dataskyddslagstiftning. Den vanligaste rättsliga grunden för våra
behandlingar är att;
● Ingå ett avtal med oss/bli kund
● Få en offert på ett erbjudande
● Köpa en produkt/tjänst
● Teckna en prenumeration på exempelvis ett nyhetsbrev
Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel;
● Order och leverans
● Fakturering
● Marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder
● Hantering av kundservice-ärenden
● För att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
● Statistik och analyser
HUR HANTERAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi kan också behandla personuppgifter på grund av olika legala krav som vi måste följa. Du kan även lämna samtycke till behandling i
vissa fall då inget av ovanstående gäller. Brodit behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga
ändamålet.
Åtkomst till informationen är begränsad och inga personuppgifter skickas till tredje part eller säljs. Vi sparar uppgifterna bara så länge
dom uppfyller ett syfte eller att du önskar ta bort dem. Inga personuppgifterna behandlas i ett land utanför EU.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?
Du har följande rättigheter:
● Rätt till information: Du kan få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.
● Rätt till rättelse: Du har rätten att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.
● Rätt till att bli glömd: Du kan begära att vi ska radera din information.
Vi får inte radera information som lagen kräver att vi behåller.
● Rätt att göra invändningar: Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering
av dina personuppgifter. Kontakta oss i så fall via info@brodit.se.
HAR DU FRÅGOR?
Brodit är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556274-1727 och har sitt säte i Karlsborg. Frågor rörande personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskyddsombud. Ombudet kan nås via e-post på info@brodit.se eller telefon 0505-109 000.
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Brodit kan också komma att använda dina data för att kommunicera relevant information för att utföra kundnöjdhetsundersökningar
gällande våra produkter via elektroniska kommunikationskanaler och per telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du
välkommen att skicka e-post till info@brodit.com.

