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Cetetherm (“vi”, “oss”) har åtagit sig att skydda och respektera din integritet och personuppgifter. 

Denna policy fastställer grunden för vilken personlig information vi samlar in från dig, eller som du 
tillhandahåller oss, kommer att behandlas av oss. Vänligen läs följande noggrant för att förstå våra 
åsikter och rutiner angående dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. 

I syftena med "Dataskyddsregler" som definieras som "De ibland tillämpliga lagar och förordningar 
för behandling av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till, från och med den 25 maj 2018 
Europaparlamentets förordning (EU) 2016/679 och av rådet (”GDPR”) såväl som kompletterande 
lokala anpassningar och förordningar avseende dataskydd (“GDPR”) är datakontrollanten 
Cetetherm AB (registreringsnummer SE559147143701) som är ett företag registrerat i Sverige 
med adressen Fridhemsvägen 15, SE-372 38 Ronneby, Sverige. 

Kontakta gdpr@cetetherm.com för mer information. 

Information vi kan samla in från dig 

Vi kan samla in och behandla följande data om dig: 

• Information som du tillhandahåller oss genom att registrera dig på www.cetetherm.com ("Vår 
webbplats") eller genom att fylla i formulär på vår webbplats. 

• Information som lämnades vid slutförandet av din produktregistreringsinformation på vår 
webbplats. 

• Information som ges till oss när du begär varor, tjänster eller information från oss. 

• Information som du ger oss när du skriver till oss (inklusive via e-post). 

• Information som du tillhandahåller oss när vi pratar med dig via telefon. Vi kan göra och föra 
register över informationen du delar med oss. 

• Information som du tillhandahåller oss genom att fylla i enkäter eller delta i kampanjer. Vi kan be 
dig att fylla i enkäter som vi använder för forskningsändamål, även om du inte behöver svara på 
dem. 

• Detaljer om dina besök på vår webbplats inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, 
platsinformation, webbloggar och annan kommunikationsdata, oavsett om detta krävs för våra 
egna forskningsändamål eller på annat sätt och de resurser som du kommer åt på eller från vår 
webbplats; 

• Information som erhållits av oss från tredje part i enlighet med GDPR 

 

INTEGRITETSPOLICY 
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Känsliga data 

Vi samlar inte in några känsliga uppgifter om dig. Känsliga uppgifter avser data som innehåller 
information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, 
politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa och genetiska och 
biometriska uppgifter. Vi samlar inte in någon information om brott. 

Vi kräver ditt uttryckliga samtycke för att behandla känslig information, så när du skickar dina 
uppgifter kommer vi att skicka ett ytterligare meddelande där du ber dig bekräfta ditt samtycke till 
denna behandling. 

Där vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i avtalet mellan oss 
och du inte förser oss med den informationen på begäran, kanske vi inte kan utföra kontraktet (till 
exempel att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte tillhandahåller oss de begärda 
uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har beställt men om vi gör det 
kommer vi att meddela dig vid det tillfället. 

Vi kommer bara att använda dina personuppgifter för ett ändamål som det har samlats in för eller 
ett rimligt kompatibelt syfte om det behövs. 

Vi utför inte automatiserad beslutsfattande eller någon typ av automatiserad profilering. 

IP-adresser och cookies 

Vi kan samla in information om din dator, inklusive din IP-adress, operativsystem och 
webbläsartyp, där det finns tillgängliga för systemadministration för att rapportera sammanlagd 
information till våra annonsörer. Detta är statistiska uppgifter om våra användares surfhandlingar 
och mönster och identifierar ingen person. 

Av samma anledning kan vi få information om din allmänna internetanvändning genom att 
använda en cookie-fil som är lagrad på din dators hårddisk. Cookies innehåller information som 
överförs till din dators hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och leverera en bättre 
och mer personlig service. De möjliggör för oss: 

För att uppskatta vår webbplats publikstorlek och användningsmönster för besökare på vår 
webbplats; 

• För att lagra information om dina preferenser och så låta oss anpassa vår webbplats enligt dina 
individuella intressen; 

• För att påskynda dina sökningar; 

• Att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. 

Du kan vägra att acceptera kakor genom att aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig 
vägra inställningen av kakor. Men om du väljer den här inställningen kan du kanske inte komma åt 
vissa delar av vår webbplats. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den vägrar 
cookies, kan vårt system utfärda cookies när du loggar in på eller besöker vår webbplats. 

Observera att våra annonsörer också kan använda cookies, som vi inte har kontroll över. 
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Där vi lagrar och behandlar dina personuppgifter 

Uppgifterna som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en destination inom eller 
utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Det kan också behandlas av personal 
som verkar inom eller utanför EES, som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Sådan 
personal kanske engagerar sig bland annat i behandlingen av dina betalningsuppgifter och 
tillhandahållande av supporttjänster. Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till 
denna överföring, lagring och / eller behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy. 

All information du tillhandahåller oss via e-post eller vår webbplats lagras på våra säkra servrar 
eller de säkra servrarna från tredje parter som är auktoriserade av oss. 

Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av 
vår sajt, är du ansvarig för att hålla lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord 
med någon. 

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt 
bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina data som 
överförs till vår webbplats; varje överföring sker på egen risk. En gång som vi har fått din 
information, kommer vi att använda procedurer och säkerhetsfunktioner för att undvika försöka 
förhindra obehörig åtkomst. 

Användningar gjorda av informationen 

Vi kan använda information som finns om dig på följande sätt för att: 

• Underlätta tillhandahållande av varor och tjänster som görs tillgängliga av tredje part via vår 
webbplats. 

• Säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig 
och för din dator. 

• Ge dig information, produkter eller tjänster som du har begärt, men endast där du 
uttryckligen har samtyckt till att kontakta dig för sådana ändamål. 

• Utföra våra skyldigheter och upprätthålla våra rättigheter till följd av kontrakt som ingåtts 
mellan dig och oss. 

• Du ska kunna delta i interaktiva funktioner på vår webbplats när du väljer att göra det. 

• Meddela dig om ändringar på vår webbplats, varor och / eller tjänster. 

Med ditt uttryckliga medgivande kan vi också använda dina data för att kontakta dig via 
elektroniska kanaler (fax, telefon, e-post eller SMS) för att ge dig information om varor och tjänster 
som kan vara av intresse som liknar eller kompletterar eller som annars kan förbättra den typ av 
varor som du som kund hos en av våra distributörer eller återförsäljare tidigare har förvärvat 
(detaljer om vilka varor du kommer att ha tillhandahållit när du slutför din 
produktregistreringsinformation på vår webbplats eller på annat sätt. Vi kallar denna typ av 
information "Produktuppdateringar ”. 

Om du inte är en sådan kund kommer vi och/eller någon tredje part som vi tillåter att använda dina 
uppgifter endast att kontakta dig via elektroniska kanaler för att ge dig information om varor och 
tjänster som kan vara av intresse för dig om du har samtyckt till detta. 
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Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på ett eller flera av ovan nämnda sätt, eller för att 
vidarebefordra dina uppgifter till tredje part för ovanstående marknadsföringsändamål, vänligen 
meddela oss. 

Vi lämnar inte ut information om identifierbara individer till våra annonsörer, men vi kan ge dem 
sammanlagd information om våra användare. 

Utlämnande av din information 

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår grupp, vilket innebär att våra 
dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och dess dotterbolag, enligt definitionen Bolagslagen (SFS 
2005:551). 

Vi kan lämna ut din personliga information till tredje part: 

I händelse av att vi säljer eller köper något företag eller tillgångar, i vilket fall vi kan lämna ut dina 
personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådant företag eller tillgångar. 

Om vi eller i huvudsak alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter 
som vi innehar om kunder av våra produkter kommer att vara en av de överförda tillgångarna. 

Om vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla alla juridiska 
skyldigheter, eller för att verkställa eller tillämpa våra villkor för användning av webbplatsen och / 
eller andra avtal; eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för oss, våra kunder eller 
andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer, såsom 
kreditreferensbyråer och bedrägeriförebyggande organ, i syfte att skydda bedrägerier och 
förebygga, minska kreditriskriskerna och förfölja gäldenärer. 

Om vi använder en tredje part för att vara värd för de servrar som din personliga information är 
lagrad på. 

På något annat sätt som nämns någon annanstans i denna policy. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att be oss om att inte behandla dina personuppgifter för marknadsförings-
ändamål. Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi tänker 
använda dina uppgifter för sådana ändamål, eller om vi avser att lämna ut din information 
till någon tredje part för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan 
behandling genom att kontakta oss när som helst på: GDPR, Cetetherm AB, 
Fridhemsvägen 15, SE-372 38 Ronneby, Sverige alternativt gdpr@cetetherm.com 

Vår webbplats kan innehålla länkar till och från webbplatserna för våra kunder, distributörer, 
återförsäljare, leverantörer, annonsörer, dotterbolag och andra tredje parter. Om du följer en länk 
till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser bör ha sina egna 
integritetspolicyer och vi accepterar inte något ansvar eller ansvar för dessa policyer eller innehåll 
eller drift av dessa webbplatser. Kontrollera dessa policyer och villkoren på webbplatserna innan 
du skickar in personlig information till dessa webbplatser. 
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Tillgång till information 

GDPR ger dig rätten att få tillgång till viss information som vi har om dig. Din rätt till tillgång kan 
utövas i enlighet med GDPR. Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du 
kan be oss korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig. Klicka här för att komma åt 
eller ändra dina personuppgifter. 

Ändring av vår integritetspolicy 

Alla ändringar vi kan göra i vår integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida, 
och, när så är lämpligt, kan meddelas dig via e-post. Därför rekommenderar vi att du besöker 
denna sida regelbundet. 

Kontakta 

Frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna integritetspolicy är välkomna och 
adresseras till GDPR, Cetetherm AB, Fridhemsvägen 15, SE-372 38 Ronneby, Sverige alternativt 
gdpr@cetetherm.com 
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