Information om behandling av personuppgifter och användning av cookies på vår webbplats
Behandling av personuppgifter
Svefa Holding AB (NAI Svefa) värnar om att skydda våra besökares personliga integritet. NAI Svefa
är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av dina personuppgifter som vi samlar in genom vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till
vår behandling av dina personuppgifter för ändamålen angivna nedan.
Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att administrera vår webbplats, för att se till att webbplatsen fungerar tillfredsställande, samt för att utveckla och förbättra vår
webbplats. Vidare kan vi komma att använda din information för att kommunicera med dig angående
vår webbplats och våra tjänster, exempelvis genom e-post eller nyhetsbrev, för marknadsföringsändamål, samt för att kunna genomföra kundenkäter eller marknadsundersökningar.
Enligt personuppgiftslagen har du rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för
direktmarknadsföringsändamål. Detta gör du genom att skicka ett skriftligt meddelande till NAI Svefa
på nedanstående adress.
Vi kan även komma att komplettera den information du lämnat med information från olika offentliga
register. NAI Svefa kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part.
Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära information om vilka
personuppgifter som behandlas av NAI Svefa genom att skicka en skriftlig undertecknad ansökan till
NAI Svefa, Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm. Du har vidare rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas,
blockeras eller raderas.

Användning av cookies

Vad är cookies?
Vi använder s.k. cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta för att till exempel visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in
besöksstatistik.

Hur vi använder cookies
Vi använder följande cookies och för följande ändamål.

Typ av cookie

Namn på cookie

Sessions- eller autentiseringscookie

ASP.NET_SessionId
EPiServerLogin
EPiDPCKEY
ASPXRoles

Statistik

_utma,
_utmb
_utmc
_utmz

Funktionella

NA

Ändamål
Vi använder sessions- och autentiseringscookies för att göra
det möjligt att kontrollera och
hålla reda på vilka användare
som är inloggade på webbplatsen. Sessionscookies används
under den tid du är aktiv på
webbplatsen och tas automatiskt bort när du stänger din
webbläsare.
Vi använder dessa cookies för
att mäta hur webbplatsen fungerar och används, samt för att
samla in besöksstatistik i syfte
att kontinuerligt förbättra och
utveckla vår webbplats.
Dessa cookies gör det möjligt
för oss att anpassa webbplatsen
efter dina önskemål, samt förenkla navigeringen på webbplatsen.

Om du inte vill tillåta användning av cookies
Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies för de ändamål som
angivits ovan. De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill att en
cookie lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta vid besök på webbplatsen kan du ändra dina
inställningar i din webbläsare till att blockera cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion eller på tillverkarens hemsida. Observera dock att om du väljer att blockera
cookies kan det medföra att vissa delar av webbplats inte kommer att fungera korrekt eller överhuvudtaget.
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