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Persondatapolitik 

Den här persondatapolitiken förklarar hur vi använder persondata som vi har 
registrerat om dig när du besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster. 

Vilken information registrerar vi om dig? 

Vi registrerar information om dig när du lämnar en order, när du frågar oss om 
våra produkter och tjänster, när du kontaktar oss genom vår webbplats eller 
när du skickar en spontan- eller jobbansökan. Vi registrerar också information 
när du frivillig t svarar på e-postmeddelanden eller ger oss annan feedback. 
När du använder vår webbplats registreras det med cookies. 

Hur använder vi informationen om dig? 

Vi registrerar bara information om dig med en legitim avsikt, för att vi ska 
kunna behandla d in order, d in förfrågan eller d in ansökan. Vi kommer att, om 
du som potentiell kund ger oss lov, skicka nyhetsbrev med e-post om andra 
produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. De typer av 
persondata vi samlar in från d ig omfattar ofta: 

• Namn 
• E-postadress 
• Telefonnummer 
• Kundnummer 
• Arbetsplats/ företag  
• Ställning 
• Fakturerings- och leveransadresser 

All4Labels Denmark SB A/S lämnar inte information om dig vidare för 
marknadsföringsändamål till andra företag än de företag som sköter våra egna 
marknadsföringsredskap. När vi behandlar d in order eller ansökan kan 
information om dig b li överförd till de företag som sköter våra interna redskap 
för order-, betalningshantering och hantering av ansökningar. 

M arknadsföring 

Vi vill gärna skicka information om våra produkter och tjänster till d ig. Om du 
tid igare t.ex. har fått nyhetsbrev i samband med marknadsföring från oss, kan 
du avanmäla nyhetsbrevet. Du har alltid  rätt att be oss om att inte kontakta d ig 
med marknadsföringsinformation. Om du inte längre vill b li kontaktad med 
marknadsföring kan du kontakta oss på gdpr.sb@all4labels.com. 
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Rätt till insikt och rättelse 

Du har rätt att få insikt i vilken information vi har registrerat om dig. Om du 
gärna vill ha en kopia av delar av eller alla persondata vi har registrerat om dig 
ska du kontakta oss på gdpr.sb@all4labels.com. 

Vi vill gärna säkerställa att den information vi har registrerat om dig är korrekt 
och uppdaterad. Du har rätt att be oss att korrigera eller radera information 
som du menar inte är korrekt. 

Cookies 

Cookies är små textfiler p lacerade på d in dator för insamling av basal 
inloggningsinformation och information om användarbeteende. Denna 
information används för att följa användarnas bruk av våra webbplatser och att 
göra statistikrapporter om aktiviteten på våra webbplatser. 

För ytterligare information besök  www.aboutcookies.org eller 
www.allaboutcookies.org. 

Du kan ställa in d in webbläsare till att tillåta cookies och ovanstående 
webbplatser förklarar hur du tar bort cookies från d in webbläsare. Men var 
uppmärksam på att några av funktionerna på våra webbplatser då kan sluta att 
fungera. 

Andra webbplatser 

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Denna 
persondatapolitik gäller endast för våra egna webbplatser, så när du följer 
länkar till andra webbplatser bör du läsa deras persondatapolitik. 

Ändringar i vår persondatapolitik 

Vi går regelbundet igenom vår persondatapolitik och uppdaterar denna sida 
med de ändringar vi gör. Denna persondatapolitik b lev senast uppdaterad 
den 31 maj 2018. 

Så här kommer du i kontakt med oss 

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår persondatapolitik. Du kan 
kontakta oss via e-post på gdpr.sb@all4labels.com.  
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