Online-integritetspolicy

BELIMO AB

Föreliggande online-integritetspolicy beskriver omfång, ändamål och metod för hur vi,
BELIMO AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka, behandlar dina personuppgifter då du besöker vår webbplats. Vi tar skyddet av dina personliga uppgifter på stort allvar och följer vid behandling av personuppgifter
de gällande dataskyddsrättsliga bestämmelserna.
Information om Belimos övriga databehandlingar återfinns i den allmänna integritetspolicyn under följande
länk: allmän integritetspolicy.

1. 1. Behandling av personuppgifter.
Då du besöker vår webbplats samlar vi in och sparar följande personuppgifter om dig:

1. 1. 1. Registrering på webbplatsen för förfrågningar
För följande tjänster måste du registrera dig på webbplatsen:
■

Lagring av en projektlista (t.ex. varukorg)

■

Prisförfrågan via sparad varukorg

■

Beställningar

■

Nedladdning av priskatalogen

■

Nedladdning av programvara, inkl. uppdateringsservice

■

Anmälan till nyhetsbrev (se även punkt 1.5 för mer detaljer).

För registreringen samlar vi i regel in följande uppgifter:
■

Efternamn, förnamn

■

Adressuppgifter

■

Telefonnummer, gällande e-postadress

■

Användarnamn och lösenord

■

Företagsnamn.

De uppgifter som samlats in i registreringsformuläret lagras för behandling och besvarande av motsvarande
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förfrågningar och för eventuella följdfrågor. Dessa uppgifter lämnar vi inte vidare utan ditt samtycke.
I den mån EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är tillämplig är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter om ett samtycke föreligger dataskyddsförordnin-gens artikel 6.1 a eller dataskyddslagens (DSG)
artikel 13.1. Om uppgifterna behandlas för uppfyllande av ett avtal med personen i fråga inklusive för avtalet
förberedande åtgärder så är den rättsliga grunden dataskyddsförordningens artikel 6.1 b eller dataskyddslagens (DSG) artikel 13.2 a.

1. 2. Användning av cookies.
Vi använder cookies på vår webbsida för att göra webbsidan mer användarvänlig och säkerställa vissa funktioner, som t.ex. varukorgsfunktionalitet. Det rör sig då om små textfiler som lagras på din dator eller mobila
terminal. Om en cookie aktiveras kan din webbläsare identifieras med hjälp av cookiens ID och de uppgifter
som finns i cookien kan användas. Det sparas inga personuppgifter som kan associeras med en viss person.
Vi använder följande kategorier av cookies på vår webbsida:
■

Session cookies, som automatiskt raderas när webbläsaren stängs, för att t.ex. spara och tillhandahålla
språkinställningen eller varukorgen över olika sidor i webbsessionen.

■

Temporära eller permanenta cookies, som sparas på datorn eller den mobila terminalen även sedan
webbläsarens stängts, tills du raderar dem eller de deaktiveras efter utloggningen (login cookie). När
cookies har lagrats känns din webbläsare igen vid ett senare besök på webbplatsen och de sparade
inställningarna är därmed redan aktiva.

■

Prestandacookies från tredjepartsleverantörer för webbanalys för att kunna optimera vår webbplats
och dess innehåll (se Google Analytics).

Vanliga webbläsare erbjuder inställningsalternativet att helt eller delvis blockera cookies eller att du kan radera cookies på din dator genom använda motsvarande funktion i din webbläsare.
Vissa funktioner på vår webbplats kan endast användas i begränsad omfattning om du gör motsvarande
adaptioner vid inställningarna.
I den mån EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är tillämplig är den rättsliga grunden för användning av tekniskt
nödvändiga cookies dataskyddsförordningens artikel 6.1 f eller dataskyddlagens artikel 13.1 och 13.2. Den
rättsliga grunden för användning av cookies för analysändamål är dataskyddsförordningens artikel 6.1 a eller
dataskyddslagens (DSG) artikel 13.1.

1. 3. Användning av Google Analytics.
Vi använder på vår webbplats tjänsten ”Google Analytics”, som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), för analys av din användning av webbplatsen. Den information som samlats in med cookies skickas normalt till en Google-server i USA och lagras där. Användarens
IP-adress förkortas inom medlemsstaterna i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Genom
denna förkortning bortfaller personkopplingen av din IP-adress. Inom ramen för den överenskommelse om
uppdragsuppgifter som vi har slutit med Google Inc. sammanställer detta företag med hjälp av den insamlade
informationen en analys av webbplatsanvändningen och webbplatsaktiviteten och tillhandahåller de tjänster
som är förbundna med internetanvändningen. Den IP-adress som din webbläsare förmedlat inom ramen för
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Google Analytics sammanförs inte med andra data från Google.
Här finns mer information om hur Google Inc. använder data:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Du kan förhindra att Google registrerar uppgifterna som cookien genererar och som är relaterade till din
användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda
ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add on.
I den mån EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är tillämplig är den rättsliga grunden för användning av Google
Analytics dataskyddsförordningens artikel 6.1 f eller dataskyddslagens (DSG) artikel 13.1 och 13.2.

1. 4. Content Delivery Network (CDN) från Akamai.
Akamai är en tjänsteleverantör för innehållsleverans och molnstruktur som sprider, påskyndar och skyddar
onlineapplikationer. Akamai-servrarna, som används över hela världen, kontrolleras av Akamai Technologies,
Inc., Cambridge, MA, USA.
Vi använder Akamais tjänster för öka hastigheten på våra webbplatser, så att vi kan erbjuda en acceptabel
svarstid över hela världen.
Akamai överför vid varje databehandling personliga uppgifter (från loggfilerna, t.ex. IP-adresser) till USA,
eftersom vissa servrar för bearbetning av loggfilerna bara står i USA. För att utforma denna överföring av
personliga uppgifter från EU till USA i enlighet med dataskyddsbestämmelserna har Akamai låtit certifiera sig
under programmet Privacy Shield. Vidare har Belimo och Akamai dessutom kommit överens om EU:s standardavtalsklausuler. Dessa överenskommelser gäller även inbördes mellan de olika Akamai-bolagen.
I den mån EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är tillämplig är den rättsliga grunden för användningen av
Akamai och den därmed sammanhängande behandlingen av personuppgifter dataskyddsförordningens artikel
6.1 f eller dataskyddslagens (DSG) artikel 13.1 och 13.2.

1. 5. Utskick av nyhetsbrev.
På vår webbplats kan du registrera dig för Belimos nyhetsbrev genom att ange dina kontaktuppgifter och en
giltig e-postadress. För att bekräfta registreringen använder vi metoden Double-Opt-In. Det innebär att du
före det första utskicket får ett bekräftelsemeddelande per e-post som du måste bekräfta. Först efter denna
bekräftelse får du vårt nyhetsbrev.
Du kan när som helst återkalla det lämnade samtycket till lagring av uppgifterna, e-postadressen samt
användningen därav för utskick av nyhetsbrev, t.ex. med avregistreringslänken i nyhetsbrevsmejlet.
Nyhetsbrevsmejlen är möjliga tack vare system som ställs till förfogande av externa leverantörer. SmartFocus
använder dina uppgifter endast för att göra det möjligt för Belimo att skicka ut nyhetsbrev automatiskt.
I den mån EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är tillämplig är den rättsliga grunden för behandling av
personuppgifter för ändamålet att skicka ut ett nyhetsbrev dataskyddsförordningens artikel 6.1 a eller
dataskyddslagens (DSG) artikel 13.1.
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1. 6. Användning av plugin för sociala medier.
Vi använder inga plugin för sociala medier på vår webbplats utan endast länkar till motsvarande sidor eller
innehåll.

1. 7. Serverloggfiler.
Varje gång vår webbplats öppnas registrerar vårt system automatiskt uppgifter och information från den
anropande datorns system och lagrar dessa i loggfiler. Denna information ger till exempel upplysning om
IP-adress, använd webbläsare, besökt webbplats, tidpunkt för åtkomsten och överförda datamängder. Dessa
uppgifter används inte av oss för att identifiera den enskilda användaren, och det görs ingen analys för marknadsföringsändamål. Informationen behandlas för att säkerställa säkerheten hos våra informationstekniska
system och raderas efter sex månader.
I den mån EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är tillämplig är den rättsliga grunden för tillfällig lagring av
serverloggfilerna dataskyddsförordningens artikel 6.1 f eller dataskyddlagens artikel 13.1 och 13.2.

1. 8. De registrerades rättigheter.
Som registrerad har du rätt till upplysning om vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Vidare har du rätt
att begära att dina uppgifter korrigeras, raderas eller att bearbetningen av dem begränsas, samt, i den mån
den är tillämplig, rätt till dataportabilitet. Dessa rättigheter gäller i den mån de inte motsägs av lagstadgade
lagringsskyldigheter eller andra berättigade intressen för Belimo. Vidare har du, i den mån detta är tillämpligt,
överklaganderätt hos den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd (dataskyddsförordningens artikel 77).
Du är alltid berättigad att återkalla ett tidigare meddelat samtycke till en uppgiftsbehandling.
Du kan hävda dina rättigheter genom att vända dig till kontaktadressen enligt punkt 1.10..

1. 9 . Tekniska och organisatoriska åtgärder.
Som skydd för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, som fortlöpande
förbättras i motsvarighet till en tekniska utvecklingen.
All information som du förmedlar till vår webbplats, till exempel vid förfrågningar eller inloggningar, överförs
krypterat med hjälp av SSL (Secure Socket Layer) mellan din webbläsare och vår server. Du känner igen den
krypterade förbindelsen på prefixet “https://” i webbläsarens adressrad.

1. 10. Kontaktuppgifter.
BELIMO AB
Stubbsundsvägen 15
131 41 Nacka, Sweden
Telefon: +46 8 464 07 00
Emalj: info@belimo.se
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