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DATASKYDDSINFORMATION 

Det är mycket viktigt för oss att alla besökare på vår hemsida känner sig trygga och 

säkra. Därför lägger vi stor vikt vid att skydda dina uppgifter. Nedan informerar vi dig i 

detalj om hur dina uppgifter behandlas när du använder vår hemsida och vår webbutik.  

Med ”dina uppgifter” avser vi personuppgifter. Personuppgifter är information som 

hjälper oss att identifiera dig. Antingen direkt eller genom att kombineras med andra 

uppgifter. Personuppgifter omfattar exempelvis följande: Namn, adress, e-postadress, 

telefonnummer, kundnummer eller ordernummer, användarbeteende, IP-adress.  

Statistiska uppgifter som vi samlar – till exempel när du besöker vår webbplats – och 

som inte kan knytas till dig personligen, räknas inte till personuppgifter.  

Du kan skriva ut eller spara denna integritetspolicy med hjälp av de vanliga funktionerna 

i webbläsaren. Du kan även hämta integritetspolicyn till en PDF-fil och arkivera den 

genom att klicka här.  

ANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER 

Ansvarig för dataskyddet är företaget 

 

PETER HAHN AB 

Kanongatan 157 

254 67 Helsingborg 

 

Telefon 040-13 33 31 

E-post service@peterhahn.se 

 

(nedan kallat ”PETER HAHN”, ”vi” eller ”oss”) 

Om du har frågor eller önskemål kring skyddet av dina uppgifter kan du kontakta oss via 

post till PETER HAHN AB, Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg eller via e-post till 

dataskydd@peterhahn.se.  

KONTAKTUPPGIFTER TILL DATASKYDDSOMBUD 

Vårt dataskyddsombud kan nås via post på adress PETER HAHN AB ”Dataskydd”, 

Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg eller via e-post till dataskydd@peterhahn.se  

https://offline.peterhahn.se/images/se/pdf/PeterHahn_Online_Privacy_20180525.pdf
mailto:service@peterhahn.se
mailto:dataskydd@peterhahn.se
mailto:dataskydd@peterhahn.se
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DATABEHANDLING FÖR AVTALSUPPFYLLSE OCH VID KONTAKTER  

Din beställnings- respektive inköpsuppgifter  

Om du beställer något från vår webbutik, via telefon eller ett orderformulär registrerar 

vi dina beställnings- och inköpsuppgifter.  

Till beställnings- och inköpsuppgifter räknas exempelvis följande:  

 Uppgifter om dina köpta artiklar, exempelvis beteckning, storlek, färg, inköpspris 

osv. 

 Uppgifter om använd betalningsmetod 

 Vid inköp på faktura krypteras dina betalningsuppgifter för automatisk 

betalningstilldelning på grund av ett berättigat intresse, 

 Din leverans- och faktureringsadress 

 Dina ångrade köp, reklamationer och andra meddelanden som rör dina 

beställningar eller inköp 

 Ditt ordernummer 

 Din orderstatus, t.ex. ”skickat” eller ”returnerat” 

 Din betalningsstatus och om tillämpligt 

 Uppgifter från tjänsteleverantörer som är involverade i uppfyllelsen av avtalet, 

för transportföretag exempelvis ditt sändningsnummer eller adress till 

paketutlämningsstället. 

 Efter registreringen kan du när som helst se dina viktigaste orderuppgifter under 

”Mitt konto”. 

Dessutom skapar vi ett kundkonto för varje kund där ovanstående uppgifter lagras.  

Vi behandlar dina uppgifter så att vi kan behandla och skicka din beställning och vid 

behov behandla returer, reklamationer och garantiärenden. Vidare behandlar vi dina 

uppgifter för att uppfylla lagstadgade lagringsskyldigheter.  

Genom att uppge ditt mobilnummer och/eller din e-mailadress informerar vi dig 

angående leveransen av din beställning. Dina uppgifter (mobilnummer och/eller e-

mailadress) skickar vi till det företag som sköter leveransen. Frivillig uppgift. 

Den rättsliga grunden för ovan nämnda uppgiftsbehandling är behandling för att 

fullgöra avtalet eller för att vidta prekontraktuella åtgärder enligt artikel 6.1 b i GDPR 

eller på grund av berättigat intresse enligt artikel 6.1. f i GDPR.  
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MITT KONTO 

Om du har beställt från oss kan du registrera dig på vår hemsida och skapa ett 

webbaserat kundkonto. Efter den första ordern kan en registrering enbart göras genom 

att ange kundnumret.  

För registreringen behöver du  

 ditt tilldelade kundnummer 

 din e-postadress samt 

 ett lösenord som du själv väljer. 

Du kan därefter logga in under ”Mitt konto” med din e-postadress och ditt lösenord.  

Vi behandlar dina uppgifter för att  

 du ska få en överblick av dina tidigare order 

 det ska bli enklare för dig att göra inköp 

 du ska kunna se dina personuppgifter samt för att 

 du ska kunna spåra leveransen av dina beställningar. 

Den rättsliga grunden för ovan nämnda uppgiftsbehandling är behandling för att 

fullgöra avtalet eller för att vidta prekontraktuella åtgärder enligt artikel 6.1 b i GDPR.  

DINA KONTAKTUPPGIFTER OCH MEDDELANDEN 

Du har möjlighet att komma i kontakt med oss. I detta sammanhang behandlar vi ditt 

telefonnummer, mobiltelefonnummer och/eller din e-postadress enbart för att 

kommunicera med dig, t.ex. så att vi kan kontakta dig vid frågor angående din 

beställning. Det är frivilligt att tillhandahålla dessa uppgifter, men det underlättar 

kommunikationen kring dina order avsevärt. Om du inte tillhandahåller uppgifterna kan 

vi inte kontakta dig vid frågor.  

Den rättsliga grunden för ovan nämnda uppgiftsbehandling är behandling för att 

fullgöra avtalet eller för att vidta prekontraktuella åtgärder enligt artikel 6.1 b i GDPR.  

BETALNINGSUPPGIFTER 

Vi erbjuder möjligheten att betala via faktura (efter kreditprövning, mer information i 

finns i de allmänna villkoren), betala vid leverans (postförskott) eller med kort. Beroende 

på vilken betalningsmetod du väljer under beställningsprocessen överför vi de 

insamlade betalningsuppgifterna till det kreditinstitut som har fått betalningen i 

uppdrag och eventuellt till den betalningsleverantör som anlitats av oss eller den valda 
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betaltjänsten så att betalningarna kan behandlas. Utan dessa betalningsuppgifter och 

betalningsleverantörer är det inte möjligt att ingå ett avtal eller genomföra betalningar.  

Vid köp mot faktura överför vi krypterat dina betalningsuppgifter inom koncernen till 

TriStyle Mode GmbH med anledning av koncernövergripande internkontroll såväl som 

dokumentations- och upplysningsplikt inom ramen för organisatorisk skatteskyldighet 

för Tristyle Mode Gmbh. 

Den rättsliga grunden för ovan nämnda uppgiftsbehandling är behandling för att 

fullgöra avtalet eller för att vidta prekontraktuella åtgärder enligt artikel 6.1 b i GDPR, 

respektive på grundlag av berättigat intresse enligt art. 6f i GDPR-förordningen.  

KREDITPRÖVNING 

Vid det första inköpet på faktura krävs en godkänd kreditprövning. Som en del av 

kreditprövningen och identitetskontrollen kan vi överföra dina uppgifter (namn, adress 

och eventuellt födelsedatum, personnummer) till Creditsafe i Sverige AB, Fabriksgatan 7 

41250 Göteborg i syfte att göra en egen kreditprövning och identitetskontroll. Creditsafe 

använder också dessa uppgifter för adressverifiering och identitetskontroll mot andra 

företag. Mer information hittar du i integritetspolicyn från Creditsafe i Sverige AB.  

Om en kreditprövning görs vid fakturaköp använder vi de erhållna bedömningarna om 

sannolikheten för utebliven betalning för ett balanserat beslut om ingående, fullgörande 

eller uppsägning av avtalsförhållandet. En kreditupplysning innehåller uppgifter om 

adress, befintliga utestående fordringar och befintliga fordringar som har förfallit till 

betalning. Dina skyddsvärda intressen kommer att beaktas i enlighet med lagstiftningen. 

Om identifieringsprocessen inte ger något entydigt resultat förbehåller vi oss rätten att 

utvärdera den för ett välgrundat beslut rörande avtalets ingående, fullgörande eller 

uppsägning.  

Rättslig grund för ovan nämnda uppgiftsbehandling är vårt fastställande av ett 

berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR.  

DATABEHANDLING FÖR VÅRD AV KUNDRELATIONER 

Ditt födelsedatum 

Du kan välja att uppge ditt födelsedatum. Detta är frivilligt och om du väljer att inte göra 

detta finns det inga nackdelar. Om du uppger ditt födelsedatum behandlar vi det för att 

skicka dig en födelsedagshälsning.  

https://www.creditsafe.com/se/sv/product/privacy-policy.html


  
 

 

________________________________________________________________ 
 

Rättslig grund för ovan nämnda uppgiftsbehandling är samtycke enligt artikel 6.1. a i 

GDPR.  

Tävlingar och undersökningar 

Om du deltar i någon av våra undersökningar använder vi dina uppgifter för marknads- 

och opinionsundersökningar. Vi använder principiellt uppgifterna i anonymiserad form 

för interna ändamål. Om undersökningarna utförs på annat sätt än anonymt, samlas 

personuppgifter endast in med ditt samtycke. För anonyma undersökningar är 

dataskyddslagstiftningen inte tillämplig.  

För personuppgifter som samlas in undantagsvis är den rättsliga grunden för ovan 

nämnda uppgiftsbehandling ditt medgivande i enlighet med artikel 6.1.1 a i GDPR.  

I samband med tävlingar använder vi dina uppgifter för att genomföra tävlingen och 

meddela vem som har vunnit. Du hittar detaljerad information i deltagarvillkoren för 

respektive tävling, i förekommande fall.  

Den rättsliga grunden för ovan nämnda uppgiftsbehandling är artikel 6.1 b i GDPR.  

NYHETSBREV OCH ANNONSERING 

Nyhetsbrev 

Om du registrerar dig för ett av våra nyhetsbrev använder vi med ditt uttryckliga 

medgivande de uppgifter som du lämnar för att skicka nyhetsbrevet till dig. 

Nyhetsbrevet innehåller aktuella erbjudanden och information från PETER HAHN. Det 

personligt anpassade nyhetsbrevet innehåller intressanta erbjudanden, trender, 

kampanjer, tips och frivilliga undersökningar. För detta ändamål utvärderas dina 

kunduppgifter, samt ditt köp- och klickbeteende.  

För utskick av det personanpassade nyhetsbrevet använder vi den s.k. Single Opt-In-

metoden. Det innebär att du listas för nyhetsbrevet direkt efter registreringen. Därefter 

får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse från oss. Vid registreringen för vårt 

nyhetsbrev lagrar vi din IP-adress samt datum för registreringen. Denna lagring sker 

endast i dokumentationssyfte i det fall någon tredje part missbrukar din e-postadress 

för att registrera dig för nyhetsbrevet utan din vetskap eller ditt godkännande. Vårt 

nyhetsbrev med intressanta produkter, födelsedagshälsningar, kundvagnspåminnelser, 

produktrecensioner och så vidare anpassas speciellt för dig, dvs. vi utvärderar de 

uppgifter som du har skickat till oss, exempelvis födelsedatum och andra 

personuppgifter samt ditt köp- och klickmönster. Du personligen, inte någon tredje part, 
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har skickat de uppgifter som krävs för detta till oss. Om du inte längre vill ha 

nyhetsbrevet från oss kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att få 

nyhetsbrevet framöver, utan att andra överföringskostnader uppstår än bastarifferna. I 

varje nyhetsbrev finns det en avbeställningslänk, och dessutom kan du när som helst 

återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till 

dataskydd@peterhahn.se, utan att kostnader uppstår förutom bastariffen.  

Rättslig grund för ovan nämnda uppgiftsbehandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i 

GDPR.  

I vårt nyhetsbrev använder vi sedvanliga tekniker som mäter interaktionen med 

nyhetsbrevet (till exempel antalet e-postmeddelanden som öppnas, klickningar på 

länkar). Vi använder också dessa uppgifter i avidentifierad form för allmänna statistiska 

analyser samt för optimering och vidareutveckling av vårt innehåll och vår 

kundkommunikation. Detta görs med hjälp av små grafikobjekt som är inbäddade i 

meddelandena (så kallade pixlar). Vid motsvarande samtycke (se ovan) samlas 

uppgifterna in personaliserat; ID:na kopplas alltså ihop med dina övriga personuppgifter 

och en direkt personanknytning skapas.  

Rättslig grund för ovan nämnda uppgiftsbehandling är ett berättigat intresse enligt 

artikel 6.1. f i GDPR.  

Mejl för att lämna omdömen om köpta produkter 

Som kund hos PETER HAHN får du, efter att du har beställt i vår webbutik, en förfrågan 

per mejl att lämna ett omdöme om de produkter som du har beställt. Detta görs i 

enlighet med lagbestämmelser och oberoende av din eventuella prenumeration på vårt 

nyhetsbrev. Du får förfrågan om du inte tidigare har nekat samtycke till detta. Vi skickar 

vår förfrågan till den e-postadress som du har angett vid ditt köp. Omdömet visas 

vanligtvis med det användarnamn som du har använt. Det är frivilligt att lämna ett 

omdöme. Om du inte längre vill få den här typen av mejl där du ombeds att lämna ett 

omdöme om köpta produkter kan du när som helst utan kostnad invända mot detta och 

återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. De enda kostnader som uppkommer 

är normala porto- eller surfkostnader. Skriv i så fall till PETER HAHN AB, Kanongatan 157, 

254 67 Helsingborg eller skicka ett mejl till dataskydd@peterhahn.se. Ett annat alternativ 

är att klicka på den länk som finns i varje mejl för att avanmäla dig. Rättslig grund för 

ovannämnda databehandling är berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR. 

 

 

mailto:dataskydd@peterhahn.se
mailto:dataskydd@peterhahn.se?subject=%C3%85terkallelse%20av%20samtycke%20till%20mejl%20om%20att%20l%C3%A4mna%20omd%C3%B6men%20om%20k%C3%B6pta%20produkter
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FÖRSLAG TILL OMRÖSTNINGAR 

Netigate  

Vi använder webbenkät- och feedbackmanagementverktyget från företaget Netigate 

Deutschland GmbH. Det här verktyget används för kundundersökningar. Besökarna kan 

välja om de vill delta i en enkät. Beslutar de att delta länkas de vidare till enkätsidan. 

Netigate Deutschland GmbH använder en cookie för att känna igen en besökare och 

förhindra att samma besökare deltar i enkäten flera gånger. 

INTRESSEUPPGIFTER 

Om du beställer något från oss, köper något eller interagerar med vår hemsida får vi 

reda på vilka produkter, produkttyper, märken, stilar och ämnen som du är intresserad 

av. Det kan exempelvis handla om att du placerar produkter på din önskelista, söker 

efter en viss produkt eller går till en viss del av webbutiken upprepade gånger. Detta 

hjälper oss att ständigt förbättra din shoppingupplevelse och göra den kundvänlig, 

individuell och personlig. Den information som du skickar och genererar automatiskt 

används för att utforma annonsering som är specialanpassad efter dig och dina 

intressen. Vi använder även dina uppgifter i samband med dataanalyser och 

marknadsundersökningar.  

Rättslig grund för ovan nämnda databehandling är ett berättigat intresse enligt artikel 

6.1 f i GDPR.  

KUNDOMDÖMESCOMMUNITYN TRUSTPILOT 

Du har möjlighet att posta ett kundomdöme på omdömessajten Trustpilot A/S, 

Pilestræde 58, 1112 Köpenhamn K, Danmark. 

Vi förbehåller oss rätten att be dig lämna ett omdöme om Peter Hahn via vårt 

nyhetsbrev (förutsatt att du har gett ditt samtycke till detta) eller via 

orderbekräftelsesidan. I denna kontext behandlar vi ditt för- och efternamn, din e-

postadress och ditt ordernummer. Dessa uppgifter överförs i ett krypterat format till 

Trustpilot när du klickar på länken. Genom att klicka på länken vidarebefordras du 

automatiskt till utvärderingsformuläret på se.trustpilot.com. Precis innan du skickar in 

utvärderingen förs dina personuppgifter in i formuläret på din egen webbläsare. E-

postadressen är krypterad och oläslig (256-bitars AES-metoden). Övriga personuppgifter 

lagras inte vid denna tidpunkt. 

Den rättsliga grunden för ovannämnda databehandling är samtycke till behandling, 

enligt art. 6.1 a i GDPR. 
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Genom att acceptera Trustpilots A/S villkor och integritetspolicy, och genom att skicka in 

omdömet behandlas och lagras dina personuppgifter på Trustpilots server. 

VÄRVNING AV NYA KUNDER OCH MARKNADSFÖRING TILL BEFINTLIGA 

KUNDER 

Vi utökar våra kunduppgifter med information som vi erhåller från utvalda företag för 

att värva nya kunder samt för marknadsföring till befintliga kunder. Den information vi 

mottar är till exempel uppgifter om konsumentbeteende, postorderinformation, 

information om bostadssituation och mikrogeografiska uppgifter. De kommer till 

exempel från hushållsundersökningar om konsumtion och livsstilsämnen samt 

husvärderingar. Denna information hjälper oss att skilja aktiva kunder från inaktiva, 

aktivera vilande kunder, ta reda på hur sannolikt det är att befintliga kunder är 

intresserade av vissa produkter samt att stärka kundrelationerna.  

Delvis får vi även adresser från dessa företag för att rikta in oss på nya kunder som 

matchar vår kundprofil. I det här fallet hittar du adresskällan i katalogens adressfält, 

precis bredvid din egen adress.  

Rättslig grund för ovan nämnda uppgiftsbehandling är ett berättigat intresse enligt 

artikel 6.1 f i GDPR.  

REKLAM VIA POST 

Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn, din postadress 

och – om vi har fått denna ytterligare information från dig som en del av 

avtalsförhållandet – din titel, akademiska examen, ditt födelseår och din yrkes-, bransch- 

eller verksamhetsbeteckning i sammanfattade listor för lagring samt att använda dessa 

för egna marknadsföringsändamål, t.ex. för att skicka intressanta erbjudanden och 

information om våra produkter via brev. Du kan när som helst invända mot lagring och 

användning av dina uppgifter för dessa ändamål genom att skicka ett meddelande till 

den kontakt som beskrivs ovan.  

Rättslig grund för ovan nämnda databehandling är ett berättigat intresse enligt artikel 

6.1 f i GDPR.  

EXTERNA MARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL 

Allmänt publicerade eller vissa uppgifter som efternamn, förnamn, adress, eventuellt 

födelsedatum och inköpsuppgifter överför vi för egna och andras 

marknadsföringsändamål grundat i ett berättigat intresse till återförsäljare, 
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postorderföretag med ett intressant produktutbud, hushållsdatabaser samt 

frivilligorganisationer. Naturligtvis kan du när som helst invända mot användning, 

behandling och utlämning av dina uppgifter för marknadsföringsändamål via 

kontaktuppgifterna ovan.  

Rättslig grund för ovan nämnda uppgiftsbehandling är ett berättigat intresse enligt 

artikel 6.1 f i GDPR.  

ANNONSERINGSPARTNER 

Vi tar emot information från utvalda nätverksoperatörer, till exempel Google eller 

Facebook, och dataleverantörer som arbetar för oss eller samarbetar med oss med 

gemensam marknadsföring (nedan kallade ”annonseringspartner”).  

Den information som vi tar emot från våra annonseringspartner är demografiska 

uppgifter och statistik (t.ex. ålder, kön, region), enhets- och åtkomstuppgifter samt våra 

användares intressen. Denna information kan hjälpa oss att bättre förstå våra 

användare, t.ex. genom kundstrukturanalyser och användarsegmentering. Vi får endast 

uppgifter som är aggregerade, krypterade och anonyma för oss. Vi kan inte knyta 

uppgifterna till någon speciell person, och i synnerhet inte till någon viss användare.  

Rättslig grund för ovan nämnda uppgiftsbehandling är ett berättigat intresse enligt 

artikel 6.1 f i GDPR.  

BESÖK PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN 

Vid enbart informativ användning av webbplatsen, alltså om du inte registrerar ett konto 

eller på annat sätt lämnar information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter 

som din webbläsare skickar till vår server. Om du vill se vår hemsida samlar vi in 

följande information som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa vår hemsida 

och garantera stabiliteten och säkerheten.  

Rättslig grund för ovan nämnda uppgiftsbehandling ett berättigat intresse enligt artikel 

6.1.1 f i GDPR.  

 IP-adress 

 Datum och tidpunkt för begäran 

 Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT) 

 Innehållet i begäran (konkret sida) 

 Åtkomststatus/HTTP-statuskod 

 Överförd datamängd 

 Den webbplats som begäran kommer ifrån 
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 Webbläsare 

 Operativsystemet och dess gränssnitt 

 Webbläsarens språk och version 

Denna uppgiftsbehandling krävs för att möjliggöra besöket på webbplatsen samt för att 

säkerställa systemets funktionalitet och säkerhet på längre sikt. Nämnda uppgifter 

lagras även tillfälligt för de tidigare beskrivna ändamålen i interna loggfiler för att skapa 

statistik om användningen av vår hemsida i syfte att vidareutveckla vår webbplats 

utifrån våra besökares användningsvanor (t.ex. om andelen mobila enheter som 

används för att visa sidor ökar) samt för att utföra allmänna administrativa åtgärder på 

vår hemsida.  

Den information som sparas i loggfilerna lagras i 30 dagar och arkiveras sedan.  

CloudFlare 

Våra sidor använder funktioner av CloudFlare. Leverantör är CloudFlare, Inc. 665 3rd St. 

# 200, San Francisco, CA 94107, USA. CloudFlare erbjuder ett globalt fördelat Content 

Delivery Network med DNS. Tekniskt sett hanteras informationsöverföringen mellan din 

webbläsare och vår webbplats via CloudFlare-nätverket. CloudFlare kan således 

analysera trafiken mellan användare och våra webbsidor, till exempel för att snabba upp 

laddningstiden för våra sidor eller för att upptäcka och avvärja attacker på våra tjänster. 

CloudFlare kan eventuellt även lagra cookies på din dator för optimering och analys. 

Detta syftar till att skydda våra berättigade intressen, som överväger inom ramen av en 

intresseavvägning för en optimal marknadsföring av vårt erbjudande enligt artikel 6.1 

meningen 1 lit. b GDPR. 

Vi har baserat på GDPR slutit ett motsvarande orderbehandlingsavtal med CloudFlare. 

CloudFlare är en certifierad partner av EU-US Privacy Shield Frameworks. CloudFlare har 

åtagit sig att hantera alla av EU:s medlemsländer erhållna personuppgifter enligt de i 

Privacy Shield Framework gällande principer. Ytterligare information om Privacy Shield 

Framework finns på US Department of Commerce Privacy Shield List på 

https://www.privacyshield.gov. 

CloudFlare samlar in statistisk information om besöket på denna webbplats. 

Åtkomstdata inkluderar:  

 IP-adress 

 Datum och tidpunkt för begäran 

 Innehållet i begäran (konkret sida) 

 Åtkomststatus/HTTP-statuskod 

 Överförd datamängd 

https://www.privacyshield.gov/
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 Den webbplats som begäran kommer ifrån 

 Webbläsare 

 Operativsystemet och dess gränssnitt 

 Webbläsarens språk och version 

 CloudFlare använder loggdata för statistisk analys för drift, säkerhet och optimering av 

produkten. 

Här hittar du information om de insamlade uppgifterna och om säkerhet och integritet 

hos CloudFlare. 

ANVÄNDNING AV COOKIES 

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användning av 

vissa funktioner ställer vi in så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler 

som sparas på din enhet där vissa inställningar och uppgifter finns lagrade för utbyte 

med vårt system via din webbläsare.  

Vilka cookies används på denna webbplats? 

Nedan kommer vi att gå närmare in på olika cookies som vi använder.  

1. Nödvändiga cookies  

Dessa cookies är nödvändiga för att möjliggöra driften av vår webbplats. Detta omfattar 

exempelvis cookies som gör det möjligt för dig att logga in i kundområdet eller lägga till 

något i kundvagnen och spara den.  

2. Analys-/prestandacookies  

Dessa cookies gör det möjligt att samla in anonyma uppgifter om användarnas 

beteende. Uppgifterna utvärderas sedan av oss, till exempel för att förbättra 

webbplatsens funktionalitet och visa dig intressanta erbjudanden.  

3. Funktionscookies  

Dessa cookies används för vissa funktioner på vår hemsida, t.ex. för att föreslå ett bättre 

navigeringsflöde på hemsidan så att du kan få se personligt anpassad och relevant 

information (t.ex. intressebaserade annonser)  
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4. Målinriktade cookies  

Dessa cookies registrerar ditt besök på vår hemsida, de sidor du har besökt och de 

länkar som du har klickat på. Vi använder denna information för att anpassa vår 

webbplats och de annonser som visas för dig utifrån dina intressen.  

5. Cookies från tredje part  

Dessa cookies från några av våra annonseringspartner bidrar till att göra 

interneterbjudandet och vår webbplats mer intressant för dig. Därför lagras cookies 

även från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats. Dessa är 

tillfälliga cookies som tas bort automatiskt efter det angivna tidsintervallet. Cookies från 

partnerföretag tas vanligtvis bort efter några dagar eller upp till 24 månader, i enskilda 

fall även efter flera år. Endast avidentifierade uppgifter samlas in under ett användar-ID. 

Sådana avidentifierade uppgifter förs aldrig samman med dina personuppgifter.  

Några av de cookies vi använder tas bort efter slutet av webbläsarsessionen, d.v.s. när 

du har stängt webbläsaren (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din 

enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök 

(beständiga cookies).  

Du kan få en detaljerad lista över alla cookies som används på denna webbplats här.  

Du kan även invända mot cookies från enskilda leverantörer genom att klicka på de 

länkar som finns nedan. Denna invändning dokumenteras med hjälp av en särskild 

cookie och gäller så länge du inte tar bort cookien.  

Bortvalscookien ställs in för den angivna domänen, per webbläsare och användare av en 

dator. Därför måste du, om du går in på vår webbplats från flera enheter och 

webbläsare, återigen invända mot uppgiftsinsamlingen separat på varje enhet och i 

varje webbläsare.  

ANALYS- OCH MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER 

I syfte att förbättra vår hemsida använder vi olika tekniker för att analysera 

användarbeteendet samt för att utvärdera tillhörande uppgifter. De uppgifter som 

samlas in kan vara enhetens IP-adress, datum och tid för åtkomst, identifieringsnummer 

för en cookie, enhetens identifierare för mobila enheter samt teknisk information om 

webbläsaren och operativsystemet. Dock lagras de insamlade uppgifterna uteslutande i 

avidentifierad form, så att det inte går att dra några direkta slutsatser om olika 

https://offline.peterhahn.se/cookies
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personer. Uppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål och så att det går 

att spela upp personligt anpassade reklammeddelanden för dig.  

Rättslig grund för denna uppgiftsbehandling är ett berättigat intresse enligt artikel 6.1.1 

f i GDPR.  

I följande avsnitt finns en mer utförlig förklaring av dessa tekniker och de leverantörer 

som används.  

Nedan hittar du även de invändningsmöjligheter som finns för våra analys- och 

marknadsföringsåtgärder. Alternativt kan du invända genom motsvarande inställningar 

på http://preferences-mgr.truste.com/, en webbplats som kombinerar 

invändnigsmöjligheter från olika annonsörer. Webbplatsen för TRUSTe, Inc., 835 Market 

Street, San Francisco 94103-1905 USA (”TRUSTe”) gör det möjligt att använda 

bortvalscookies för att inaktivera alla annonser på en gång, alternativt justera 

inställningarna för enskilda leverantörer. Observera att efter borttagning av alla cookies 

i din webbläsare eller senare användning av en annan webbläsare och/eller profil måste 

en bortvalscookie ställas in igen.  

Pseudonymiserad användarprofil för personlig och individuell rådgivning och 

produktrekommendationer i webbutiken 

För att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga köpupplevelse hos PETER HAHN skapar vi 

en pseudonymiserad användarprofil som ger oss möjlighet att lära känna dig och ge dig 

så bra och individuell rådgivning som möjligt på webben. Med hjälp av den här 

lösningen kan vi bland annat visa mode baserat på dina intressen och anpassa våra 

erbjudanden utifrån dina personliga behov. Dessutom kan vi anpassa vårt erbjudande 

och vår reklam på partnersidor efter dina personliga intressen. 

Den pseudonymiserade användarprofilen skapas genom att analysera exempelvis dina 

produktintressen baserat på vilka artiklar du söker och ser på i webbutiken och även 

utifrån ditt köpbeteende när du lägger produkter i varukorgen och sedan handlar. 

Analysen utförs med hjälp av de data som samlas in i våra webbanalysverktyg för analys 

av användarbeteende. 

Dessutom kan din profil kombineras med befintliga uppgifter och användas för att dra 

slutsatser om ditt intresse av olika produkter (bl.a. om du byter eller skickar tillbaka en 

vara) och kampanjer (t.ex. användning i rabatterbjudanden). Till detta läggs de uppgifter 

som du lämnar ut till PETER HAHN i samband med köp eller registrering, till exempel 

titel, för- och efternamn, e-postadress och födelsedatum. 

http://preferences-mgr.truste.com/
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När du besöker PETER HAHN:s webbutik tilldelas din webbläsare ett anonymiserat ID-

nummer. Så länge du inte tar bort cookies på den aktuella enheten läggs alla aktiviteter, 

som surf-, klick- och köpbeteende, som utförs från den tilldelade webbläsaren till i din 

användarprofil.  

När du loggar in i PETER HAHN:s webbutik som befintlig kund eller genomför en 

beställning kopplar vi samman enheten med den webbläsare som används i syfte att 

hantera autentisering, säkerhet och individualisering av din användarprofil. 

Den rättsliga grunden för databehandlingen är berättigat intresse för 

marknadsföringsändamål i enlighet med art. 6 avsnitt 1f i GDPR-förordningen. 

Besökare på webbplatsen har alltid rätt att meddela att de inte vill att vi skapar en 

pseudonymiserad användarprofil med avseende på framtida behandling: 

Du har inte motsatt dig lagring och behandling av din data. 

Motsätt dig insamling och behandling av din data. 

ChannelPilot 

Denna webbplats använder ChannelPilot, ett webbmarknadsföringsverktyg från Channel 

Pilot Solutions GmbH. Användningen sker i enlighet med art. 6.1 f GDPR. ChannelPilot 

använder så kallade "cookies”, textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt 

att analysera din användning av webbplatsen. Den information som cookien genererar 

om din användning av webbplatsen exempelvis: 

 vilken typ och version av webbläsare du använder 

 vilken webbsida som har besökts innan (Referrer URL) 

 datorns IP-adress 

 tidpunkten för uppkopplingen 

överförs i regel till en av ChannelPilots servrar i Tyskland och lagras där. IP-adressen 

som av ChannelPilot har överförts från din webbläsare sammanförs inte med andra 

uppgifter från ChannelPilot. IP-adressen mellanlagras en kort tid (i regel maximalt 24 

timmar) av ChannelPilot och görs därefter oigenkännlig. Mellanlagringen görs enbart för 

att upptäcka ett eventuellt klickbedrägeri (Bot Detection). 

På uppdrag av ägaren till denna webbplats kommer ChannelPilot att använda denna 

information för att utvärdera effekten av integrerade webbmarknadsföringskanaler, 

exempelvis stylight.se eller Google-Shopping. Du kan förhindra att cookies lagras genom 

att göra lämpliga inställningar i din webbläsare, men vi vill göra dig uppmärksam på att 

du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. 

Dessutom kan du förhindra att de uppgifter som cookien har genererat om din 

användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) lämnas till ChannelPilot och 
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ChannelPilots behandling av dessa uppgifter genom att använda dig av de opt-out-

möjligheter som finns här: www.channelpilot.com/optout.  

Då sätts en oupt-out-cookie som förhindrar att dina data samlas in vid framtida besök 

på denna webbplats. Opt-out-cookien gäller bara i den senast använda webbläsaren. 

Om du raderar cookies i denna webbläsare måste du sätta opt-out-cookien igen. 

Du kan även använda opt-out-länken i slutet av denna information. 

Mer information om dataskydd i samband med ChannelPilot finns på: 

www.channelpilot.com/privacy-policy. 

Du har inte invänt mot ChannelPilots uppgiftsregistrering. 

Invänd mot ChannelPilots uppgiftsregistrering.  

Econda 

För anpassad utformning och optimering av vår webbplats används lösningar och 

tekniker från econda GmbH (https://www.econda.de/en/) anonymiserade och vid 

ordertillfället avidentifierade uppgifter som samlats in samt användningsprofiler från 

dessa data som skapats genom användning av pseudonymer. För detta ändamål kan 

cookies användas för att göra det möjligt att identifiera en webbläsare på nytt. 

Användarprofilerna slås inte samman med uppgifter om personen bakom 

pseudonymen utan besökarens uttryckliga samtycke. I synnerhet IP-adresser görs 

oigenkännliga omedelbart efter mottagandet. Besökare på denna webbplats kan när 

som helst invända mot framtida dataregistrering och-lagring här.  

Du har inte invänt mot Econdas uppgiftsregistrering. 

Invänd mot Econdas uppgiftsregistrering.  

Facebook Customer Audience Pixel 

På vår webbplats används i marknadsföringssyfte så kallade remarketing-taggar (även 

kallade ”Facebook-pixlar”) från det sociala nätverket Facebook, en tjänst från Facebook 

Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA (”Facebook”). När du besöker 

vår webbplats kopplar dessa taggar din webbläsare till en Facebook-server. Då 

informeras Facebook om att vår webbplats har visats via din IP-adress. Om 

personuppgifter överförs till USA omfattas Facebook av EU-US Privacy Shield. Facebook 

använder denna information för att ge oss statistiska och anonyma uppgifter om den 

allmänna användningen av vår webbplats samt effektiviteten hos vår Facebook-

annonsering (”Facebook-annonser”).  

Om du har ett Facebook-konto och har tillåtit detta i sekretessinställningarna för ditt 

Facebook-konto kan Facebook länka den information som samlas in vid ditt besök hos 

javascript:;
https://www.econda.de/en/
https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/
javascript:;
https://www.privacyshield.gov/
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oss även till ditt medlemskonto och använda den för riktad visning av Facebook-

annonser. Du kan när som helst visa och ändra Integritetsinställningarna för din 

Facebook-profil. Om du inte har något Facebook-konto kan du förhindra att uppgifter 

bearbetas via Facebook genom att trycka på inaktiveringsreglaget för leverantören 

”Facebook” på den ovan nämnda webbplatsen TRUSTe. Du kan dessutom förhindra 

uppgiftsbehandling genom att klicka på följande knapp.  

Om du inaktiverar uppgiftsbehandling via Facebook kommer Facebook bara att visa 

allmänna Facebook-annonser som inte väljs utifrån information som samlats in om dig.  

Mer information finns i Facebooks Datapolicy.  

Du har inte invänt mot registrering av uppgifter via Facebook. 

Invänd mot registrering av uppgifter via Facebook.  

Taboola 

På vår webbplats används en cookie från Taboola Inc. (”Taboola”, Oneustonsq, 40 

Melton Street, 13th Floor, London, NW1 2FD, Storbritannien). 

Med hjälp av cookien från Taboola kan vi visa lämpligt innehåll för dig baserat på dina 

personliga intressen och på så sätt presentera ett individuellt erbjudande. Med hjälp av 

cookies kan Taboola förmedla pseudonymiserade uppgifter om vilka webbplatser du 

ofta besöker och hur du navigerar på vår webbplats. Cookien samlar in 

användarinformation från dig som uppgifter om vilken enhet och vilket operativsystem 

du använder, dina IP-adresser, vilka sidor du visar på vår webbplats, vilken länk du 

klickade på för att komma till vår webbplats samt vilket datum och klockslag detta 

skedde. Dessutom samlas händelser (t.ex. datorkrascher) och allmän platsinformation in 

(t.ex. stad och land). Du kan läsa mer om Taboola på www.taboola.com/privacy-policy. 

Den rättsliga grunden för databehandling är art. 6, avsnitt 1 i EU:s 

dataskyddsförordning. 

Du har inte invänt mot registrering av uppgifter via Taboola. 

Invänd mot registrering av uppgifter via Taboola.  

RTB House  

På vår webbplats används teknik från RTB House (RTB House SA, Złota 61/101, 00-819, 

Warszawa, Polen) för att samla in information om surfbeteendet hos besökarna på 

webbplatsen. Detta görs för marknadsföringsändamål, i pseudonymiserad form och 

med hjälp av cookies och webbpixlar. RTB House kan på så sätt analysera surfbeteendet 

och därefter ge riktade produktrekommendationer genom att visa lämpliga 

reklambanderoller när användaren besöker andra webbplatser (s.k. retargeting-

kampanjer). Pseudonymiserade uppgifter kan under inga omständigheter användas för 

https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
https://www.facebook.com/about/privacy/
javascript:;
https://www.taboola.com/privacy-policy
javascript:;
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att identifiera besökaren på webbplatsen. Den information som samlas in av RTB House 

används uteslutande till att förbättra marknadsföringserbjudandet. 

På alla banderoller som visas finns det längst ner till vänster ett litet ”=” (för information), 

som öppnas när du drar markören över det. Om du klickar på det öppnas en sida som 

förklarar systematiken och där du även kan välja bort reklamen. Om du klickar på 

avanmälningslänken läggs en ”opt-out”-cookie till, som ser till att banderollen inte visas i 

framtiden. Du kan även använda avanmälningslänken längst ner i den här texten. 

Informationen används inte på något annat sätt och delas inte med tredje part. Mer 

information om RTB House hittar du på https://www.rtbhouse.com/de/privacy/. 

Den rättsliga grunden för databehandling är art. 6, avsnitt 1 i EU:s 

dataskyddsförordning. 

Du har inte invänt mot insamlingen av uppgifter via RTB House. 

Invänd mot RTB Houses datainsamling. 

GOOGLE 

Google Analytics 

På vår webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland 

Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (”Google”). Google Analytics 

använder cookies och liknande teknik för att hjälpa oss att analysera och förbättra vår 

webbplats utifrån ditt användarbeteende. Uppgifter som samlas in i detta sammanhang 

kan överföras av Google till en server i USA för utvärdering och lagras där. Om 

personuppgifter överförs till USA omfattas Google av EU-US Privacy Shield. Din IP-adress 

kortas dock av innan användarstatistiken utvärderas, så att den inte kan användas för 

att fastställa din identitet. För detta ändamål har Google Analytics utvidgats med koden 

”anonymizeIP” på vår webbplats för att säkerställa en anonymiserad registrering av IP-

adresser.  

Google behandlar information som samlats in via cookies för att utvärdera din 

användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten åt 

webbplatsoperatörerna samt för att tillhandahålla andra tjänster knutna till webbplats- 

och internetanvändningen.  

Du kan konfigurera din webbläsare att avvisa cookies på det sätt som beskrivs ovan, 

eller också kan du förhindra insamling av uppgifter som genereras av cookies och som 

rör din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) samt Googles 

bearbetning av dessa uppgifter genom att ladda ned och installera det webbläsartillägg 

som Google tillhandahåller. Detta förhindrar att Google Analytics registrerar uppgifter 

på den här webbplatsen i framtiden (bortval fungerar bara i webbläsaren och endast för 

https://www.rtbhouse.com/de/privacy/
javascript:;
https://www.privacyshield.gov/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv
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den här domänen). Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka 

på länken igen.  

Mer information finns i Googles Integritetspolicy.  

Du har inte invänt mot registrering av uppgifter via Google Analytics. 

Invänd mot registrering av uppgifter via Google Analytics.  

Google Campaign Manager 

På vår webbplats används Google Campaign Manager, en tjänst från Google Ireland Ltd., 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (”Google”). Campaign Manager använder 

cookies och liknande teknik för att visa annonser som är relevanta för dig. Användning 

av Campaign Manager gör det möjligt för Google och företagets partnerwebbplatser att 

visa annonser baserat på tidigare besök på våra eller andra webbplatser. Uppgifter som 

samlas in i detta sammanhang kan överföras av Google till en server i USA för 

utvärdering och lagras där. Om personuppgifter överförs till USA omfattas Google av EU-

US Privacy Shield.  

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare på motsvarande 

sätt (enligt beskrivningen ovan). Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du i det här 

fallet inte kan använda alla funktioner på webbplatsen i deras helhet. Du kan dessutom 

förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookies och som är 

relaterade till din användning av webbplatsen, liksom behandlingen av sådana uppgifter 

av Google, genom att ladda ned och installera ett insticksprogram till webbläsaren för 

Campaign Manager-inaktivering. Som ett alternativ till webbläsarens insticksprogram 

eller i webbläsare på mobila enheter kan du inaktivera knappen för personliga annonser 

i Googles inställningar för annonser. I så fall visar Google bara generella annonser som 

inte väljs utifrån de uppgifter som har samlats in om dig.  

Mer information finns i Googles Integritetspolicy.  

Du har inte invänt mot registrering av uppgifter via Google Campaign Manager. 

Invänd mot registrering av uppgifter via Google Campaign Manager.  

Google Remarketing 

På vår webbplats används Google Remarketing, en tjänst från Google Ireland Ltd., 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (”Google”). Den här tjänsten använder 

cookies och liknande tekniska lösningar för att förse dig med anpassade 

annonsmeddelanden på webbplatser som samarbetar med Google. Cookies och 

liknande tekniker används också för att göra analyser av webbplatsanvändningen, vilka 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv
javascript:;
https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sv
https://www.google.com/settings/ads?hl=sv
https://policies.google.com/?hl=sv
javascript:;
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utgör grunden för att skapa intressebaserade annonser. Uppgifter som samlas in i detta 

sammanhang kan överföras av Google till en server i USA för utvärdering och lagras där. 

Om personuppgifter överförs till USA omfattas Google av EU-US Privacy Shield.  

Om du använder ett Google-konto kan Google beroende på de inställningar som finns 

på Google-kontot koppla samman din webb- och appsökningshistorik för Google med 

ditt Google-konto och använda information från ditt Google-konto för att visa anpassade 

annonser. Om du inte vill ha den här tilldelningen för ditt Google-konto måste du logga 

ut från Google innan du öppnar vår kontaktsida.  

Som nämnts ovan kan du konfigurera din webbläsare att neka cookies, eller också kan 

du förhindra insamling av de uppgifter som genereras av cookies och som är relaterade 

till din användning av denna webbplats samt Googles bearbetning av dessa uppgifter 

genom att öppna annonsinställningarna och ställa reglaget för anpassning till ”Av”. 

Alternativt kan du invända mot behandlingen genom att gå till ovan nämnda TRUSTe-

webbplats och klicka på inaktiveringsreglaget för leverantören ”Google”.  

Mer information finns i Googles Integritetspolicy.  

Du har inte invänt mot registrering av uppgifter via Google Remarketing. 

Invänd mot registrering av uppgifter via Google Remarketing.  

Visual Website Optimizer 

På vår webbplats används Visual Website Optimizer, en tjänst från Wingify (14th Floor, 

KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien; nedan kallad: 

Visual Website Optimizer). Denna används för test med A/B-frågor samt flervalstest. 

Visual Website Optimizer använder cookies för att identifiera besökarna på en 

webbplats och analysera användningen av webbplatsen.  

Nivån på uppgiftsskyddet säkerställs genom standardskyddsklausuler som utfärdats av 

kommissionen i enlighet med granskningsförfarandet enligt artikel 93.2 i GDPR, samt 

artikel 46.2 c i GDPR.  

Den information som genereras av cookien rörande din användning av denna 

webbplats överförs vanligtvis till en server av Visual Website Optimizer och lagras där. 

Du kan välja bort installationen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din 

webbläsarprogramvara. Observera dock att om du gör det kan du inte använda alla 

funktioner på webbplatsen.  

https://www.privacyshield.gov/
https://www.google.com/settings/ads?hl=sv
https://preferences-mgr.truste.com/
https://preferences-mgr.truste.com/
https://policies.google.com/?hl=sv
javascript:;
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Du kan när som helst inaktivera Visual Website Optimizer-spårningen genom att följa 

anvisningarna på https://vwo.com/opt-out/ .  

Mer information finns i integritetspolicyn för Visual Website Optimizer.  

Du har inte invänt mot registrering av uppgifter via Visual Website Optimizer. 

Invänd mot registrering av uppgifter via Visual Website Optimizer.  

Användning av Google Ads 

Vi använder erbjudandet från Google Ads för att lyfta fram våra attraktiva erbjudanden 

med hjälp av annonseringsmetoder (så kallade Google Ads) på externa webbplatser. 

Utifrån uppgifterna från reklamkampanjerna kan vi avgöra hur framgångsrika de 

enskilda annonseringsåtgärderna är. Vi vill gärna visa dig annonser som är av intresse 

för dig, för att göra vår hemsida mer relevant för dig och för att uppnå en rättvisande 

beräkning av kostnaderna för marknadsföring.  

Dessa annonser levereras av Google via så kallade ”annonsservrar”. För att göra detta 

använder vi annonsservercookies som mäter vissa prestationsmått, exempelvis 

annonsvisningar och användarklick. Om du kommer till vår webbplats via en Google-

annons lagrar Google Ads en cookie på din dator. Dessa kakor förlorar vanligtvis sin 

giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Den här 

cookien brukar använda det unika cookie-ID:t, antalet annonsvisningar per placering 

(frekvens), senaste visning (relevant för konvertering efter visning) samt 

bortvalsinformation (markering om att användaren inte vill se fler annonser) som 

analysvärden.  

Dessa cookies gör det möjligt för Google att identifiera din webbläsare på nytt. Om en 

användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och den cookie som finns 

lagrad på användarens dator inte har upphört att gälla, kan Google och Googles kunder 

upptäcka att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till webbplatsen. 

Varje Ads-kund tilldelas en cookie. Cookies kan därmed inte spåras via Ads-kundernas 

webbplatser. Vi samlar inte in eller behandlar några personuppgifter inom ramen för de 

nämnda annonseringsåtgärderna. Vi får enbart statistiska utvärderingar från Google. 

Utifrån dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av de använda 

annonseringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi mottar inga ytterligare uppgifter 

från användningen av annonser, och vi kan inte identifiera användarna utifrån denna 

information.  

Med hjälp av de marknadsföringsverktyg som används upprättar webbläsaren 

automatiskt en direkt anslutning till servern från Google. Vi har ingen kontroll över 

https://vwo.com/opt-out/
javascript:;
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uppgifternas omfattning eller vidare användning av de data som samlas in när Google 

använder detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå: Genom 

användning av Ads-konvertering får Google information om att du har visat en viss del 

av vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad hos en tjänst 

som tillhandahålls av Google kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte 

är registrerad hos Google eller inte har loggat in, finns det risk för att leverantören får 

reda på och lagrar din IP-adress.  

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på flera sätt: 

a) genom motsvarande inställning i din webbläsares programvara, i synnerhet leder 

bortval av cookies från tredje part till att du inte får se några annonser från tredje part, 

b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din 

webbläsare så att cookies från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras, 

https://www.google.com/settings/ads, då den här inställningen raderas när du tar bort 

dina cookies 

c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som ingår 

i självregleringskampanjen ”About Ads” via länken http://www.aboutads.info/choices, då 

denna inställning raderas när du tar bort dina cookies, 

d) genom permanent inaktivering i dina webbläsare Firefox, Internet Explorer eller 

Google Chrome via länken https://support.google.com/ads/answer/7395996. Vi vill göra 

dig uppmärksam på att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på 

webbplatsen i full omfattning.  

Rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter är ett berättigat intresse enligt artikel 

6.1.1 f i GDPR. Mer information om Googles dataskydd hittar du här: 

https://policies.google.com/privacy och https://services.google.com/sitestats/sv.html. 

Alternativt kan du besöka webbplatsen Network Advertising Initiative (NAI) på 

http://www.networkadvertising.org. Google har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  

Bing-annonser 

Dessutom använder vår webbplats Conversion Tracking från Microsoft Corporation, 

(One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads placerar en 

cookie på din enhet om du besöker vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. 

Microsoft Bing och vi kan alltså se att någon har klickat på en annons, omdirigerats till 

vår webbplats och nått en förutbestämd målsida (konverteringssida). Vi får då bara reda 

på det totala antalet användare som har klickat på en Bing-annons och sedan 

omdirigerats till konverteringssidan.  

https://www.google.com/settings/ads?hl=sv
http://www.aboutads.info/choices
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sv
https://policies.google.com/privacy?hl=sv
https://services.google.com/sitestats/sv.html
http://www.networkadvertising.org/
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
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Ingen personlig information om användarens identitet lämnas ut. Om du inte vill delta i 

spårningsprocessen kan du också neka till lagringen av den cookie som krävs – till 

exempel via en webbläsarinställning som inaktiverar automatisk lagring av cookies 

generellt. Mer information om dataskydd och de cookies som används i Microsoft Bing 

finns på Microsofts webbplats, som du kommer till här.  

INBÄDDNING AV YOUTUBE-VIDEOR 

Vi har bäddat in videor som finns lagrade på YouTube på vår hemsida, där de kan spelas 

upp direkt. YouTube är en multimediatjänst från YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San 

Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”), ett koncernföretag inom Google LLC, 1600 

Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Om personuppgifter 

överförs till USA omfattas Google och koncernföretaget YouTube av EU-US Privacy 

Shield. Rättslig grund är artikel 6.1.1 f i GDPR, på grundval av vårt berättigade intresse av 

integrering av video- och bildinnehåll.  

När du besöker vår webbplats får YouTube och Google information om att du har visat 

motsvarande undersida på vår webbplats. Detta gäller oavsett om du är inloggad på 

YouTube eller Google eller ej. YouTube och Google använder dessa uppgifter för 

annonsering, marknadsundersökningar och behovsutformad anpassning av sina 

webbplatser. Om du besöker YouTube på vår webbplats när du är inloggad på din 

YouTube- eller Google-profil kan YouTube och Google också koppla den här händelsen 

till respektive profil. Om du inte vill att den här kopplingen ska göras måste du logga ut 

från Google innan du besöker vår webbplats.  

Du kan konfigurera din webbläsare att neka cookies på det sätt som beskrivits ovan; du 

kan även förhindra insamling av uppgifter som genereras av cookies och som rör din 

användning av denna webbplats samt Googles bearbetning av dessa uppgifter genom 

att klicka på knappen ”Personliga annonser på webben” i Google-inställningar för 

annonsering. I så fall visar Google bara annonser som inte är individuellt anpassade.  

Mer information hittar du även i de integritetspolicyer från Google som gäller för 

YouTube.  

ANDRA DATAMOTTAGARE 

Överföring av uppgifter som samlas in av oss sker endast om detta är nödvändigt för att 

avtalet ska kunna fullgöras, eller för att tillhandahålla webbplatsens tekniska funktioner 

eller om det finns en annan rättslig grund för uppgiftsöverföring.  

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/
https://adssettings.google.com/
https://adssettings.google.com/
https://policies.google.com/privacy?hl=sv
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En del av databehandlingen kan utföras av våra tjänsteleverantörer. Förutom de 

tjänsteleverantörer som nämns i denna integritetspolicy kan det dessutom handla om 

datacenter som lagrar vår hemsida och våra databaser, leverantörer av IT-tjänster som 

underhåller vårt system, konsultföretag, leverantörer, transportörer, postleverantörer 

och Schneiderei Partner. Om vi vidarebefordrar uppgifter till tjänsteleverantörer får de 

enbart använda uppgifterna för att fullgöra sina uppgifter. Tjänsteleverantörerna har 

noga utvalts och fått sitt uppdrag av oss. De är avtalsmässigt bundna av våra 

anvisningar, har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda 

de berörda personernas rättigheter och de kontrolleras regelbundet av oss.  

Rättslig grund för ovan nämnda uppgiftsbehandling är ett berättigat intresse enligt 

artikel 6.1. f i GDPR.  

Dessutom kan de lämnas ut i samband med myndighetsbegäranden, domstolsbeslut, 

och rättsliga förfaranden om detta krävs för en rättsprocess eller för rättstillämpning.  

LAGRINGENS VARAKTIGHET 

Principiellt lagrar vi personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de 

avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter som vi har samlat in uppgifterna för. 

Personuppgifter som har samlats in baserat på samtycke eller som behandlas på grund 

av berättigat intresse lagras tills dess att du drar tillbaka ditt samtycke eller det 

berättigade intresset ej längre föreligger. Därefter raderar vi uppgifterna omedelbart, 

såvida vi inte behöver uppgifterna fram till utgången av den lagstadgade 

begränsningsperioden för bevisändamål vid civilrättsliga krav eller på grund av 

lagstadgade lagringskrav. 

För bevisändamål måste vi spara avtalsinformation i tre år från slutet av det år då 

affärsrelationen till dig upphör. Eventuella anspråk förfaller tidigast vid denna tidpunkt 

efter den lagstadgade begränsningsperioden.  

Även därefter måste vi delvis spara dina uppgifter av bokföringsskäl. Vi är skyldiga att 

uppfylla de lagstadgade dokumentationsskyldigheter som återfinns i bestämmelserna i 

den tyska handelslagen, skattelagstiftningen, banklagen, penningtvättslagen samt lagen 

om handel med värdepapper. De tidsfrister för lagring av dokumentation som anges där 

är mellan två och tio år.  

DINA RÄTTIGHETER 

Enligt gällande lagstiftning har du följande lagstadgade uppgiftsskyddsrättigheter:  
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 Rätt till tillgång (artikel 15 GDPR) 

 Rätt till borttagning (artikel 17 GDPR) 

 Rätt till rättelse (artikel 16 GDPR) 

 Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 GDPR) 

 Rätt till dataportabilitet (artikel 20 GDPR) 

 Rätt att återkalla ditt samtycke (artikel 7.3 GDPR) 

 Rätten att göra invändningar mot vissa typer av uppgiftsbehandling (artikel 21 

GDPR) 

 För att hävda dina rättigheter som beskrivs häri kan du när som helst kontakta 

oss via ovanstående kontaktuppgifter. 

Du har även rätt att inge ett klagomål till vår behöriga tillsynsmyndighet, nämligen 

tillsynsmyndigheten för dataskydd: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. 

Alternativt kan du kontakta dataskyddsmyndigheten på den plats där du bor; 

myndigheten skickar sedan ditt ärende vidare till behörig myndighet.  

DATASÄKERHET 

Vi använder aktuella tekniska åtgärder för att säkerställa datasäkerheten, i synnerhet för 

att skydda dina personuppgifter från risker vid dataöverföring och från att lämnas ut till 

tredje part. Dessa åtgärder justeras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen. 

För att skydda personuppgifter som du lämnar på webbplatsen använder vi 

standardmässig SSL-teknik (Secure Sockets Layer) som krypterar de uppgifter du lämnar 

ut.  

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN 

Från tid till annan uppdaterar vi denna integritetspolicy, till exempel när vi gör ändringar 

på vår webbplats eller när de rättsliga kraven förändras.  
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