INTEGRITETSPOLICY
PERSONUPPGIFTER
För oss på Furuviksparken är din personliga integritet viktig och vi strävar efter att dina
personuppgifter skyddas på bästa sätt.
Att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd är självklart vår målsättning. Policyn i detta
dokument hjälper dig att förstå vilken slags information vi på Furuviksparken samlar in samt hur den
sedan används.
Genom att genomföra ett köp eller på annat sätt lämna din information på vår hemsida så samtycker
du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
AB Furuviksparken, (”Furuviksparken”/”vi”), 556034-9192, Lövlundsvägen 5, 801 27 Gävle, är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vi samlar, lagrar och bearbetar dina uppgifter främst för att kunna genomföra ditt köp och för att förse
dig med vår service. Vi kan komma att lagra uppgifter om din titel, ditt namn, ditt kön, din emailadress, postadress, leveransadress (om annan än postadressen), ditt telefonnummer,
mobilnummer eller betalnings-, kreditkorts- eller kontouppgifter.
HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
De uppgifter som du ger till oss används för att kunna leverera de varor som du har beställt. De kan
också användas för identifikation, uppföljande marknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt
för statistiska ändamål.
Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring. Du kan
när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med
relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Sajten, betalningslösningar och
betalningsprocesser.
Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av
krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.
Furuviksparken använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning
och användning av data här.
HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi
har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina
personuppgifter.
HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?
Dina uppgifter sparas så länge de är relevanta och riktiga men aldrig längre än vad som är tillåtet
enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Om du vill ha information om den data vi har sparad gällande dig ska du lämna in en skriftlig begäran
till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post
till den adress som anges på Sajten. Den kan alltså inte skickas per e-post.
Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

ANVÄNDANDET AV FACEBOOK-PIXEL
Vår webbsida använder en pixel från Facebook.com, ägt av Facebook Inc., 1601 S. California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).
Facebook-pixeln är placerad på vår webbplats och kan användas för att analysera köpflödet, förbättra
vår målgruppssegmentering och få bättre information om hur vår webbplats används.
Facebook-pixeln spårar handlingar såsom sidbesök, registreringar, köp i shoppen med mera. Dessa
handlingar kan användas för att återannonsera våra tjänster, hitta nya målgrupper, samt spåra
konverteringar från våra Facebook-annonser.
Vänligen läs mer på: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/using-the-pixel
eller besök Facebook’s sekretesspolicy.

LÄNKAR
Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart vår
hemsida. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den
sidan. Notera att Furuviksparken inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina
personuppgifter.
Ändringar i Integritetspolicy
Furuviksparken förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i
den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala
eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Sajten.

UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående
parter. Detta inkluderar inte enstaka och betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats
eller verksamhet, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder
mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons
fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.
COOKIES
Läs mer om cookies www.furuvik.se/cookies

