INTEGRITETSPOLICY
OM FÖRETAGET
CAB Karosser konstruerar och producerar lastbilspåbyggnader. Vår hemsida används idag för att informera om
vad för typ av tjänster vi erbjuder, inspirera samt samla in information om eftermarknad och reklamationer via
vårt kontaktformulär.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter används för att kunna besvara förfrågningar och för kommunikation, till exempel för att
kunna återkoppla till dig som fyllt i ett reklamationsformulär.

KONTAKTFORMULÄR
Genom att fylla i och skicka ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida godkänner du att
du förstår att de uppgifter du anger sparas hos oss. Önskar du att få dina uppgifter raderade går det bra att
skicka ett mail till info@cabkarosser.com. All din information raderas då så fort vi mottagit ditt mail.

VI HANTERAR FÖLJANDE UPPGIFTER VIA VÅR HEMSIDA:
•

Namn, adress, i vissa fall organisationsnummer/personnummer, telefonnummer, e-postadress.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER
Vi spar dina uppgifter så länge vårt samarbete pågår. Du kan när som helst välja att vi raderar dina
personuppgifter. Vill du veta vilka av just dina personuppgifter som behandlas, vänligen kontakta oss via email.

COOKIES
På vår hemsida använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att
få spara på din dator. Vår sida använder cookies för att skilja på om sidans besökare är nya eller återkommande
samt underlätta för besökaren att röra sig på hemsidan. Cookies är ingen skadlig programvara och kan inte
komma åt eller ändra någon annan data på din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att
acceptera cookies. Det går att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser. Detta
medför dock att funktionaliteten på vissa sidor försämras eller att vissa funktioner inte är tillgängliga.

TREDJEPARTSCOOKIES
Ibland använder vi tredjepartscookies. En tredjepartscookie är en cookie där avsändaren kommer från en
annan domän än den just den som användaren besöker. På cabkarosser.com förekommer dessa de gånger vår
webbsida innehåller inbäddat innehåll, till exempel från Facebook eller YouTube. Vi styr inte över dessa
cookies, så vi föreslår att du besöker de enskilda webbplatserna från tredje part om du vill ha mer information
om dessa cookies och hur man hanterar dem.

GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller från och med 25 maj 2018. Den
nya förordningen ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Vi arbetar hela tiden för att våra kunder och besökare ska
känna trygghet i vårt sätt att behandla personuppgifter. Har du några frågor eller funderingar kring sekretessen
på organisationen ber vi er maila oss, så gör vi allt för att besvara och bemöta er på bästa sätt.

ONE.COM
Genom vårt webbhotells hemsida får vi möjlighet att se hur besökarna använder vår hemsida. Vi kan
exempelvis se vilka sidor som är mest besökta, vilka enheter våra besökare använder, vilken browser besökaren
använder, och på så sätt kunna anpassa våra sidor. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL VÅRA VILLKOR
Om vi ändrar något av våra villkor uppdaterar vi informationen på denna sida.
Senast uppdaterad 10/7 2018.

KONTAKTA OSS GÄRNA
Om du har frågor kontakta oss på info@cabkarosser.com.

