Integritetspolicy för webbplats
Euromaster förbinder sig att skydda integriteten för användare och besökare på
webbplatsen.
Detta dokument beskriver Euromasters rutiner för de personuppgifter som företaget
samlar in, vilka syften uppgifterna kan användas för och vilka personer de är avsedda
för.
Var och en av Euromasters webbplatser har dock ett eget syfte och egna unika
egenskaper. Om någon av Euromasters webbplatser behöver samla in
personuppgifter, informeras du om detta på den aktuella webbplatsen.

Samtycke till denna integritetspolicy
Genom att använda webbplatsen samtycker du till denna policy. Om du inte
instämmer i villkoren i denna policy, ska du avstå från att använda webbplatsen och
avstå från att ange eller skicka in personligt identifierbar information.

Personuppgifter
I allmänhet kan du besöka Euromasters webbplatser utan att behöva uppge några
personuppgifter.
Euromaster kan be dig att uppge dina personuppgifter för att bättre kunna tillgodose
dina behov, till exempel för korrespondenssyften eller för att behandla en förfrågan.
Sådana uppgifter kan inkludera kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, epostadress osv.) och annan specifik information som användarnamn, lösenord eller
bankuppgifter.

Insamling av personuppgifter
Euromaster samlar endast in dina personuppgifter för specifika, explicita och legitima
syften. Företaget använder sedan inte uppgifterna på ett sätt som inte
överensstämmer med dessa syften.
När Euromaster samlar in personuppgifter informerar företaget den berörda personen
vid eller före tidpunkten för insamlandet och under alla omständigheter innan
uppgifterna används för det definierade syftet.
Euromaster behandlar endast personuppgifter som är absolut nödvändiga, relevanta
och står i proportion till det syfte som de samlats in för. Euromaster vidtar alla
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som behandlas är
korrekta och uppdaterade när så behövs.

Användning av uppgifter som samlats in på
Euromasters webbsidor
Euromasters användning av dina personuppgifter är strikt begränsad till de syften
som de har samlats in för.
Till exempel kan Euromaster begära att få personuppgifter för att:
•
•
•
•

Tillhandahålla information om företagets produkter och tjänster
Utföra och övervaka dina transaktioner
Göra det möjligt för dig att använda webbplatsernas interaktiva funktioner
Kommunicera och utveckla en affärsrelation med dig.

Euromaster får inte använda dina personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter
utan ditt förhandsgodkännande.

Mottagare av personuppgifter
Mottagarna av dina personuppgifter är begränsade till de personer som behöver
känna till informationen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Euromaster får dela med sig av dina personuppgifter till leverantörer och
tjänsteleverantörer som Euromaster anlitar för att behandla din begäran. Dessa
leverantörer och tjänsteleverantörer är genom avtal bundna att skydda de
personuppgifter de tagit emot och hålla dem säkra, och de får endast använda
personuppgifterna till de tjänster som de är anlitade för.
Euromaster kommer inte att sälja, hyra ut eller överföra dina personuppgifter till
annan tredje part utan ditt godkännande, såvida inte ett domstols- eller
myndighetsbeslut kräver detta, eller att detta krävs för att efterleva gällande
lagstiftning eller för att skydda Euromasters rättigheter och egendom.

Lagringstid
Euromaster lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullfölja
de syften för vilka personuppgifterna samlades in eller vad som krävs enligt gällande
lag.

Rätt till åtkomst, korrigering, borttagning och
invändning
Du kan när som helst be Euromaster att få tillgång till dina personuppgifter.
Du har också rätt att korrigera och ta bort dessa uppgifter samt invända emot att
uppgifterna behandlas i legitimt syfte. Du kontaktar gen.se.gdpr@euromaster.com.

Ange för, efternamn, telefonnummer, e-mailadress, fordonsregistreringsnummer samt
organisationsnummer vid enskild firma. Det är även viktigt att du i e-mailet anger vad
förfrågan avser d.v.s.: vill du bli helt borttagen ur vårt register, vill du korrigera
felaktiga uppgifter eller vill du tillgång till dina personuppgifter.
Ingen förklaring krävs om du vill utöva din rätt till invändning vad gäller
marknadsföring.
Kontakta webbansvarig på den aktuella webbplatsen om du vill utöva din rätt.

Datasäkerhet
Euromaster har vidtagit åtgärder för att skydda sekretess, säkerhet och integritet för
dina personuppgifter. Åtkomsten till personuppgifter är begränsad personal och
tjänsteleverantörer som behöver känna till denna information och som har fått
utbildning om våra sekretessregler.
På Euromasters kommersiella webbplatser samlas bankuppgifter in i syfte att
upprätthålla effektiva, lagliga och säkra betalningsprocesser. Dessa åtgärder kan
bestå av SSL-kryptering (så att uppgifterna inte kan läsas av utomstående) under
insamling eller överföring av konfidentiella data. Den nämnda informationen används
endast för onlinebetalningar och lagras inte.
Euromaster garanterar att dina personuppgifter inte ändras, skadas eller kan kommas
åt av tredje part.

Cookies
För att kunna förbättra service för användare och besökare på de aktuella
webbplatserna använder Euromaster cookies för att samla in data om hur du
använder webbplatserna. Cookies är filer som webbläsaren placerar på din hårddisk
när du besöker en webbsida. Cookies gör det möjligt att, under vissa omständigheter,
identifiera dig direkt (till exempel med en e-postadress) eller indirekt (till exempel
med en unik identifierare i en cookie, en IP-adress eller en identifierare som tillhör
enheten du använder för att besöka webbsidan). De data som registreras kan till
exempel vara datum och klockslag för besöket och annan spårningsinformation.
Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar när cookies används och på så
sätt får du möjlighet att godkänna dem. Du kan också avaktivera cookies i
webbläsaren.
För mer information, se Policy för cookies.

Internationell överföring av personuppgifter

Euromaster är en internationell koncern som har databaser i olika länder där man har
verksamhet. Euromaster kan överföra dina personuppgifter inom koncernen till en
databas eller en extern samarbetspartner som har verksamhet utanför ditt hemland.
Eftersom olika länder har olika nivå på sitt dataskydd, överför vi inte dina
personuppgifter till Euromaster-företag eller tredjepartsföretag som har verksamhet
utanför den Europeiska Unionen, såvida inte företagen erbjuder samma eller liknande
nivå av skydd för personuppgifter som Euromaster.
För överföringar inom Euromaster har företaget antagit interna regler som styr
överföringen av personuppgifter från den Europeiska Unionen eller EES.
Överföring av data utanför koncernen styrs av avtal som innehåller den Europeiska
Kommissionens paragrafer för leverantörer etablerade utanför EU för att säkerställa
en liknande skyddsnivå som den i ditt hemland.

Interaktiva tjänster
Vissa av Euromasters webbplatser innehåller interaktiva funktioner som chatt, forum
m.m. Du kan, om du vill, använda dessa internaktiva funktioner genom att fylla i ett
registreringsformulär. Detta formulär kräver att du uppger vissa personuppgifter som
namn, adress, telefonnummer, e-postadress osv. Personuppgifterna samlas in i syfte
att förbättra de interaktiva tjänsterna och tillgodose dina behov.
Användare som har registrerat sig för dessa tjänster kan få tillgång till den
information de uppgav vid registreringen, och när som helst korrigera eller radera
informationen.

Minderåriga
Euromasters webbplatser är i allmänhet inte avsedda för minderåriga under 18 år. Om
du är minderåring, skicka inte in personuppgifter utan målsmans godkännande.

LÄNKAR TILL WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE
PART
Euromasters webbplatser kan innehålla länkar till tredje part. Euromaster kontrollerar
inte dessa webbplatser och kan sålunda inte hållas ansvarigt för deras
sekretessrutiner eller innehåll. Vi uppmuntrar dig att läsa dessa webbplatsers
dataskyddspolicyer innan du använder dem eller uppger dina personuppgifter.

Varumärken och upphovsrätt

För ytterligare information, se våra Användarvillkor

Ändringar
Denna policy uppdaterades den 18 maj 2018. Vi publicerar eventuella ändringar på
denna webbsida och de träder i kraft i den stund de publiceras. Läs igenom sidan
regelbundet med avseende på ändringar.

