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Integritetspolicy för vår webbplats 

Tack för att du besöker vår hemsida. Med denna policy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina 

uppgifter i enlighet med artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Dataansvarig 

Dataansvarig för databehandlingarna som beskrivs nedan är det kontor som anges i vårt rättsliga 

meddelande. 

Användningsdata 

När du besöker vår webbplats utvärderar vår webbserver tillfälligt användningsdata för statistiska 

ändamål i syfte att förbättra kvaliteten av vår webbplats. Dessa data omfattar följande 

datakategorier: 

• Namnet och adressen på det begärda innehållet 

• datum och tid för förfrågan,  

• den överförda datavolymen 

• åtkomststatus (innehåll som överförs, innehåll som inte hittas) 

• beskrivningen av den använda webbläsaren och operativsystemet 

• hänvisningslänken som anger från vilken sida man kom till vår ifrån 

• IP-adressen till den begärande datorn som förkortas på ett sådant sätt att en personlig referens 

inte längre kan fastställas. 

Ovan nämnda loggdata utvärderas endast anonymt. 

Lagring av IP-adresser för säkerhetsändamål 

Vi lagrar hela IP-adressen som överförs av din webbläsare under en period på sextio dagar för att 

upptäcka, begränsa och eliminera attacker mot våra webbsidor. Efter denna period raderas eller 

anonymiseras IP-adressen. 

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 (1) (f) GDPR. 
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Datasäkerhet 

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter så fullständigt som 

möjligt mot oönskad åtkomst. Dessa åtgärder inkluderar krypteringsprocedurer på våra webbsidor. 

Dina uppgifter överförs från din dator till vår server och vice versa via internet med hjälp av TLS-

kryptering. Du kan vanligtvis känna igen detta genom att låssymbolen i statusfältet i din webbläsare 

är stängd och adressraden börjar med https://. 

Nödvändiga cookies 

På vår webbplats använder vi cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. 

Cookies är små datafiler som placeras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats.  

En åtskillnad görs mellan sessioncookies som raderas så fort du stänger din webbläsare och 

permanenta cookies som lagras efter den enskilda sessionen. 

Vi använder inte dessa nödvändiga cookies för analys, spårning eller reklamändamål. 

I vissa fall innehåller dessa cookies endast information om särskilda inställningar och kan inte kopplas 

till en person. De kan också vara nödvändiga för att möjliggöra användarvägledning, säkerhet och 

implementering av webbplatsen. 

Den rättsliga grunden för användning av dessa cookies är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i 

GDPR. 

Du kan ställa in din webbläsare till att informera dig om utplaceringen av cookies. Detta för att göra 

användningen av cookies transparent för dig. 

Du kan när som helst också ta bort cookies eller förhindra att nya cookies placeras i webbläsaren 

genom att ändra relevanta webbläsarinställningar. 

Observera att om du tar bort vissa cookies kan det hända att våra webbsidor inte visas korrekt och 

att vissa funktioner kanske inte längre är tillgängliga. 

Cookienamn Leverantör Syfte Maximal 

lagringsperiod 

Lämplig 

dataskyddsnivå 

borlabs- cookie 

all4labels.com 
Sparar besökarens preferenser som 

valts i cookierutan från Borlabs Cookie. 
1 år Data skickas till: 

Okänd (ej adekvat) 

_cf_bm 

myfonts.net 

Denna cookie används för att skilja 

mellan människor och robotar. Detta är 

fördelaktigt för webbplatsen i syfte att 

skapa giltiga rapporter om 

användningen av deras webbplats. 

En dag 
Data skickas till: 

Okänd (ej adekvat) 
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Google Analytics 

Vi använder webbanalysverktyget "Google Analytics" för att utforma våra webbplatser utifrån dina 

behov. Google Analytics skapar användarprofiler baserat på pseudonymer. För detta ändamål lagras 

permanenta cookies på din enhet och dessa nås av oss. På så sätt kan vi känna igen och mäta 

återkommande besökare. 

Verktyget Google Analytics tillhandahålls av Google Ireland Limited och Google LLC. (USA) som stöder 

oss som databehandlare enligt artikel 28 i GDPR. Databehandlingen kan därför även ske utanför EU 

eller EES. När det gäller Google LLC (USA) kan ingen adekvat nivå av dataskydd antas på grund av 

behandling i USA. Det finns en risk att myndigheterna kan få tillgång till uppgifterna för säkerhets- 

och övervakningsändamål utan att du informeras om detta eller har rätt att överklaga det. 

Kom ihåg detta om du väljer att ge ditt samtycke till vår användning av Google Analytics. 

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke ifall du har gett ditt samtycke via 

vår samtyckesbanner. Överföringen till tredjeland sker på grundval av artikel 49 (1) (a) GDPR. 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Följ denna länk och gör lämpliga inställningar i vår 

banner. 

Spårningsteknik från tredje part för reklamändamål 

Vi använder spårningsteknik för att spåra olika enheter av samma besökare i syfte att visa riktad 

annonsering på andra webbplatser baserat på besöket på våra webbplatser och för att hjälpa oss att 

avgöra hur effektiva våra annonseringsinsatser har varit. 

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke ifall du har gett ditt samtycke via 

vår samtyckesbanner. 

Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. 

Hur fungerar spårning? 

När du besöker våra webbplatser är det möjligt att de tredjepartsleverantörer som anges nedan 

hämtar identifieringsegenskaper för din webbläsare eller terminalenhet (t.ex. ett 

webbläsarfingeravtryck), utvärderar din IP-adress, sparar eller extraherar identifieringsegenskaper på 

din terminalenhet (t.ex. cookies) eller får tillgång till enskilda spårningspixlar. 

De individuella egenskaperna kan användas av dessa tredje parter för att identifiera din 

terminalenhet på andra webbplatser. Vi kan anlita dessa tredjepartsleverantörer för att visa dig 

annonser baserat på de sidor som besöks på vår webbplats. 

Vad innebär spårning över olika enheter? 

Om du loggar in på tredjepartsleverantören med dina användardata kan de olika webbläsarnas 
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respektive identifieringsegenskaper kopplas till varandra. 

Till exempel om tredjepartsleverantören har skapat en unik identifierare för varje bärbar dator, 

stationär dator, smartmobil eller surfplatta som du använder så kan dessa individuella identifierare 

kopplas till varandra så snart du loggar in på en tredjepartstjänst med hjälp av dina inloggnings-

uppgifter. Detta gör det möjligt för tredjeparter att rikta våra reklamkampanjer över flera enheter. 

Vilka tredjepartsleverantörer använder vi i detta sammanhang? 

De tredjepartsleverantörer som vi arbetar med för reklamändamål listas nedan. Om uppgifterna behand-

las utanför EU eller EES i detta sammanhang ska man observera att det finns risk för att lokala myndighe-

ter kan komma åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningsändamål utan att du informeras om detta 

eller har rätt att överklaga. När vi använder leverantörer i tredjeländer utan en adekvat skyddsnivå och du 

ger ditt samtycke så baseras överföringen till detta tredjeland på artikel 49 (1) (a) GDPR. 

Cookienamn Leverantör 

Maximal 

lagringsperiod 

Lämplig dataskyddsnivå 

Återkallelse av samtycke 

bcookie 

LInkedIn (USA 

och / eller 

Irland) 

 
1 år 

Ingen adekvat 

dataskyddsnivå 

Uppgifterna överförs på 

grundval av artikel 49 (1) 
a GDPR. 

För att återkalla ditt 

samtycke ska du klicka här 

och ändra lämpliga 

inställningar i vår banner. 

bscookie 

LInkedIn (USA 

och / eller 

Irland) 

1 år 
Ingen adekvat 

dataskyddsnivå Data 
överförs på grundval av 

artikel 49 (1) GDPR. 

För att återkalla ditt 

samtycke ska du klicka här 

och ändra lämpliga 

inställningar i vår banner. 

lang 

LlnkedIn (USA 

och / eller 

Irland) 

 

Session 

 

Ingen adekvat 

dataskyddsnivå Data 

överförs på grundval av 

artikel 49 (1) (a) GDPR. 

För att återkalla ditt 

samtycke ska du klicka här 

och ändra lämpliga 

inställningar i vår banner. 

Iide 

LInkedIn (USA 

och / eller 

Irland) 

 

1 dag 

Ingen adekvat 

dataskyddsnivå Data 

överförs på grundval av 

artikel 49 (1) (a) GDPR. 

För att återkalla ditt 

samtycke ska du klicka här 

och ändra lämpliga 

inställningar i vår banner. 

UserMatchHistory 

LInkedIn (USA 

och / eller 

Irland) 

 

29 dagar 

Ingen adekvat 
dataskyddsnivå 

Uppgifterna överförs på 
grundval av artikel 49 (1) 

(a) GDPR. 

För att återkalla ditt 

samtycke ska du klicka här 

foch ändra lämpliga 

inställningar i vår banner. 

AnalyticsSyncHistory 

LInkedIn (USA 

och / eller 

Irland) 
29 dagar 

Ingen adekvat 

dataskyddsnivå Data 

överförs på grundval av 

artikel 49 (1) (a) GDPR. 

För att återkalla ditt 

samtycke ska du klicka här 

och ändra lämpliga 

inställningar i vår banner. 
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Kontaktformulär 

Du kan kontakta oss via vårt kontaktformulär. För att använda vårt kontaktformulär kräver vi att du 

tillhandahåller de uppgifter som är markerade som obligatoriska. 

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 (1) (f) GDPR som är vårt legitima intresse av 

att svara på din förfrågan. 

Du kan bestämma om du vill ge oss ytterligare information eller inte. Denna information 

tillhandahålls frivilligt och är inte nödvändig för att kontakta oss. 

Vi behandlar dina frivilliga uppgifter på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. 

Dina uppgifter kommer endast att användas för att behandla din förfrågan. Vi raderar dina uppgifter 

om de inte längre krävs och om det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla dem. 

Om behandlingen av dina uppgifter som överförs via kontaktformuläret grundar sig på ett berättigat 

intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR så har du rätt att när som helst invända mot denna 

behandling. För att göra detta ska du skriva till e-postadressen som anges i vår kontaktinformation. 

Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina frivilligt tillhandahållna uppgifter när 

som helst. För att göra detta ska du skriva till e-postadressen som anges i vår kontaktinformation. 

Karttjänst 

På våra webbplatser bäddar vi in karttjänster som inte lagras på våra servrar. För att förhindra 

automatisk nedladdning av innehåll från tredje part när du besöker våra webbplatser med inbäddade 

karttjänster visar vi i första hand bara lokalt lagrade förhandsgranskningsbilder av kartorna. Detta ger 

inte tredjepartsleverantören någon information. 

Först när du har klickat på förhandsgranskningsbilden kommer innehåll från tredje part att laddas 

ner. Detta ger den tredje parten information om att du har besökt vår webbplats och med de 

användningsdata som tekniskt krävs för detta ändamål. Vi har inget inflytande på den fortsatta 

databehandlingen av tredjepartsleverantören. 

Genom att klicka på förhandsgranskningsbilden ger du oss tillstånd att ladda ner innehåll från 

tredjepartsleverantören. 

Den rättsliga grunden för processen avseende inbäddningen är ditt samtycke ifall du tidigare har gett 

ditt samtycke genom att klicka på förhandsgranskningsbilden. 

Observera att inbäddningen av vissa karttjänster innebär att dina uppgifter kan komma att behandlas 

utanför EU eller EES. I vissa länder finns det en risk för att myndigheter får tillgång till uppgifterna i 

säkerhets- och övervakningsändamål utan att informera dig om detta eller låta dig vidta rättsliga 
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åtgärder. När vi använder leverantörer i tredjeländer utan en adekvat skyddsnivå och du ger ditt 

samtycke för detta så sker överföringen till tredjeland baserat på artikel 49(1) (a) GDPR. 

Leverantör Maximal 

lagringsperiod 

Lämplig 

dataskyddsnivå 
Återkallelse av samtycke 

Google LLC (USA) 

_  

Ingen adekvat 

dataskyddsnivå 

Uppgifterna överförs 

på grundval av artikel 

49 (1) (a) GDPR. 

Om du har klickat på en 

förhandsgranskningsbild så hämtas 

innehållet från tredjepartsleverantören 

omedelbart. För att undvika denna 

nedladdning på andra webbplatser ska du 

inte klicka på förhandsgranskningsbilden. 

OpenStreetMap  
Databehandling 

endast inom EU / EES. 

Om du har klickat på en 

förhandsgranskningsbild så hämtas 

innehållet från tredjepartsleverantören 

omedelbart. För att undvika denna 

nedladdning på andra webbplatser ska du 

inte klicka på förhandsgranskningsbilden. 

 

Captcha 

För att skydda våra webbformulär från automatiserade förfrågningar använder vi en 

tredjepartsfunktion med namnet CAPTCHA. Captchafunktionen registrerar automatiskt alla 

inmatnings- och musrörelser som du gör på vår webbplats (oavsett om du besöker sidor som 

innehåller webbformulär eller inte). De uppgifter som samlas in på detta sätt används för att avgöra 

om inmatningen kommer från en person eller ett automatiserat program. 

Eftersom CAPTCHA tillhandahålls av en tredje part kommer visning av CAPTCHA leda till att innehåll 

från tredje part laddas ner. Detta ger den tredje parten information om att du har besökt vår 

webbplats och med de användningsdata som tekniskt krävs för detta ändamål. I detta avseende får 

tredjepartsleverantören också din IP-adress som är tekniskt nödvändig för att hämta innehållet. 

Vi har inget inflytande på den fortsatta databehandlingen av tredjepartsleverantören. 

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke ifall du har gett ditt samtycke via 

vår cookiebanner. 

Observera att användningen av CAPTCHA kan leda till att dina uppgifter behandlas utanför EU eller 

EES. I vissa länder finns det en risk för att myndigheter får tillgång till uppgifterna i säkerhets- och 

övervakningsändamål utan att informera dig om detta eller låta dig vidta rättsliga åtgärder. När vi 

använder leverantörer i tredjeländer utan en adekvat skyddsnivå och du ger ditt samtycke för detta 

så sker överföringen till tredjeland baserat på artikel 49 (1)(a) GDPR. 
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Cookienamn Leverantör 

Maximal 
lagringsperiod Lämplig 

dataskyddsnivå 
Återkallelse av samtycke 

rc::c 
Google LLC 
(USA) 

Session 

Ingen adekvat 
dataskyddsnivå 
Data överförs på 
grundval av artikel 
49 (1) (a) GDPR. 

För att återkalla ditt samtycke ska du 
klicka här och ändra dina inställningar 
i vår banner. Men då kan du inte 
längre använda våra webbformulär. 

rc::a 
Google LLC 
(USA) Varaktig 

Ingen adekvat 
dataskyddsnivå 
Data överförs på 
grundval av artikel 
49 (1) (a) GDPR. 

Om du har klickat på en 
förhandsgranskningsbild så hämtas 
innehållet från tredjepartsleverantören 
omedelbart. För att undvika denna 
nedladdning på andra webbplatser 
ska du inte klicka på förhands-
granskningsbilden. 

 

Nyhetsbrev - Registrering och leverans 

Du kan registrera dig på vår webbplats för att få vårt nyhetsbrev. Observera att vi behöver vissa 

uppgifter (minst din e-postadress) för att slutföra registreringen av nyhetsbrevet. 

Vi kommer endast att skicka nyhetsbrevet till dig om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke. När du 

har slutfört registreringen av din prenumeration på nyhetsbrevet via vår webbplats får du en 

bekräftelse på e-post till den e-postadress du angav (dubbel accept). 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke kan du exempelvis 

använda avregistreringslänken som finns i varje nyhetsbrev. 

Som en del av registreringsprocessen för nyhetsbrev lagrar vi vissa uppgifter utöver de ovan nämnda 

uppgifterna i den mån det är nödvändigt för att bevisa att du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev. 

Detta kan inkludera att lagra hela IP-adressen vid tidpunkten för registreringen eller bekräftelsen av 

nyhetsbrevet samt en kopia av bekräftelsemeddelandet som skickas av oss. 

Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna redovisa för 

lagligheten av nyhetsbrevet enligt artikel 6.1 f i GDPR. 

Inbäddning av ytterligare tekniskt innehåll och funktioner från tredje part 

Vi använder funktioner och innehåll från de tredjepartsleverantörer som anges nedan för att 

förbättra våra webbplatser. 

Genom att besöka våra webbplatser laddas det ned innehåll från tredjepartsleverantörerna som 

tillhandahåller dessa funktioner och innehåll. Som ett resultat får tredjepartsleverantören informa-

tion om ditt besök på vår webbplats med de användningsdata som tekniskt krävs för detta ändamål. 
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Vi har ingen kontroll över den fortsatta databehandlingen av tredjepartsleverantören. 

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke ifall du tidigare har gett ditt 

samtycke i vår banner / samtyckeshanteringssystem. 

Observera att användningen av innehåll och funktioner från tredje part kan leda till att dina uppgifter 

behandlas utanför EU eller EES. I vissa länder finns det en risk för att myndigheter får tillgång till 

uppgifterna i säkerhets- och övervakningsändamål utan att informera dig om detta eller låta dig vidta 

rättsliga åtgärder. 

När vi använder leverantörer i tredjeländer utan en adekvat skyddsnivå och du ger ditt samtycke sker 

överföringen till detta tredjeland enligt artikel 49 (1) (a) GDPR. 

Cookienamn Leverantör 
Teknisk funktion eller 
samtycke 

Maximal 

lagringsperiod 

Adekvat 

dataskyddsnivå 

Återkallelse av 

samtycke 

 

Cloudflare 
Friendly Captcha by 

https://unpkg.com/ 

 
 

Data skickas till: 

Okänd 

Om du inte 

längre samtycker 

till behandlingen 

ber vi dig 

vänligen att inte 

använda vår 

webbplats. 

_cf_bm myfonts.net 

Denna cookie används för 

att skilja mellan människor 

och robotar. Detta är 

fördelaktigt för 

webbplatsen i syfte att 

skapa giltiga rapporter om 

användningen av deras 

webbplats. 

1 dag 

Data skickas till: 

Okänd 
Om du inte 

längre samtycker 

till behandlingen 

ber vi dig 

vänligen att inte 

använda vår 

webbplats. 

 

Lagringstid 

Om inget annat anges raderar vi dina personuppgifter om de inte längre krävs för de relevanta 

behandlingsändamålen och inga lagstadgade lagringsskyldigheter motsätter sig radering. 

Databehandlare 

Vi överför dina uppgifter till tjänsteleverantörer som stöder oss i driften av våra webbplatser och 

relaterade processer. Dessa tjänsteleverantörer är vanligtvis databehandlare i den mening som avses 

i artikel 28 i GDPR. Våra tjänsteleverantörer är strikt bundna av avtal och våra instruktioner. 

Eventuella databehandlare som inte tidigare har nämnts listas nedan. Om data överförs utanför EU 

eller EES kommer vi också att tillhandahålla information om adekvat dataskyddsnivå. 
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Tjänsteleverantör / Databehandlare Syfte 
Adekvat dataskyddsnivå 

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG 

Webbhotell och support. 
Bearbetning endast inom EU / EES. 

Brain Computing S.p.A. Support Bearbetning endast inom EU / EES. 

 

Dina rättigheter som dataregistrerad 

Vid behandling av dina persondata ger GDPR dig vissa rättigheter som dataregistrerad: 

Rätt till åtkomst för dataregistrerad (artikel 15 GDPR) 

Du har rätt att få veta att vi behandlar information om dig och om så är fallet har du rätt att få 

information om dessa persondata och den information som anges i art. 15 GDPR.  

Rätt till korrigering (artikel 16 GDPR)  

Du har rätt att få felaktiga persondata som rör dig korrigerade och, med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen, rätt att utan dröjsmål få ofullständiga personuppgifter kompletterade inklusive genom 

att lämna ett kompletterande uttalande. 

Rätt till radering (artikel 17 GDPR) 

Du har rätt att få persondata om dig raderade utan onödigt dröjsmål ifall något av skälen gäller som 

anges i art. 17 GDPR.  

Rätt till begränsad behandling (artikel 18 GDPR) 

Du har rätt att begära en begränsad behandling ifall något av villkoren som anges i art. 18 GDPR 

uppfylls. T.ex. om du har invänt mot behandlingen under vår granskning.  

Rätt till dataportabilitet (artikel 20 GDPR)  

I vissa fall enligt art. 20 GDPR har du rätt att få persondata om dig i ett strukturerat, vanligt 

förekommande och maskinläsbart format eller begära att dessa uppgifter överförs till en tredje part.  

Rätt att återkalla samtycke (artikel 7 GDPR) 

Om behandlingen av data baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt 

samtycke avseende användningen av dina persondata i enlighet med art. 7 (3) GDPR.  Observera att 

återkallelsen endast gäller för framtiden. Behandling som ägt rum innan återkallelsen påverkas inte.  
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Rätt att invända (artikel 21 GDPR)  

Om uppgifter samlas in på grundval av art. 6(1) 1 f GDPR (databehandling för våra legitima intressen) 

eller på grundval av art. 6 (1) 1 e GDPR (databehandling i syfte att skydda allmänna intressen eller i 

utövande av myndighetsutövning) har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av skäl 

som härrör från din speciella situation. Vi kommer då inte längre att behandla dina persondata om 

det inte finns tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter 

och friheter eller om uppgifter fortfarande behövs för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga 

anspråk.  

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 GDPR)  

Enligt art. 77 GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet ifall du anser att 

behandlingen av dina data bryter mot dataskyddsbestämmelserna. Denna rätt kan framför allt göras 

gällande hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, arbetsplats 

eller platsen för den misstänkta överträdelsen.  

Åberopa dina rättigheter  

Om inget annat beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss för att åberopa dina rättigheter.  

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet  

Vårt externa dataskyddsombud kan kontaktas för mer information om ditt dataskydd. Vänligen 

kontakta:  

datenschutz nord GmbH 

Sechslingspforte 2 

22087 Hamburg 

Tyskland 

Webb: www.datenschutz-nord-gruppe.de 

E-post: office@datenschutz-nord.de 

Om du kontaktar vårt dataskyddsombud ska du även nämna vårt ansvarigt kontor som referens. 

 

 

 

http://www.datenschutz-nord-gruppe.de

