Integritets- och cookiepolicy
Hos PresentBolaget prioriterar vi högt datasäkerhet och konﬁden<alitet. I denna integritets- och cookiepolicy
kan du läsa om hur vi hanterar de uppgi@er som vi registrerar när du är kund hos PresentBolaget.
1. Personuppgi-sansvarig
PresentBolaget är personuppgi@sansvarig för behandlingen av dina personuppgi@er. Våra juridiska uppgi@er
är följande:

PresentBolaget AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm
Tel: 0771-600005
Org.nr. 559246-1593
2. PresentBolaget som registerförare
Under vissa förhållanden är PresentBolaget registerförare åt våra kunders vägnar, t.ex. om du som kund ger
privata uppgi@er i förbindelse med B2B-försäljning. I det fall då PresentBolaget är registerförare, agerar
PresentBolaget enligt instruk<oner från den personuppgi@sansvarige och i enlighet med eW
databehandlingsavtal. I dessa fall gäller inte denna integritets- och cookiepolicy behandlingen.
3. Sy-et med behandling och typ av personuppgi-er
I samband med leverans av våra tjänster kan vi behandla följande allmänna personuppgi@er om dig:
Om du är kund hos PresentBolaget, eller poten<ell kund, behandlar vi som utgångspunkt dina uppgi@er för
aW kunna ge dig råd (avseende ingående eller uppfyllelse av avtalet som vi har med dig eller den verksamhet
som du representerar).
Uppgi@er om bolag omfaWas i princip inte av dataskyddsförordningen, men vi kan dock e@er
omständigheterna behandla dina iden<tets-, kontakt- och professionella uppgi@er, namn, e-postadress,
telefonnummer och din ställning. Dessutom kan vi behandla uppgi@er om aﬀärsverksamhetens ekonomiska
<llstånd. Det räWsliga underlaget för vår behandling är Dataskyddsförordningens ar<kel 6.
3.1.PresentBolagets nyhetsservice
Vi samlar in uppgi@er för aW <ll exempel kunna registrera dig som moWagare av nyhetsbrev om vår
verksamhet.
Vi använder bara dina personuppgi@er i marknadsföringssy@e om du har geW diW uWryckliga samtycke <ll
det, se dataskyddsförordningen, ar<kel 6. Du har all<d möjlighet aW ange aW du i fram<den inte önskar
moWag ﬂera e-post- eller andra meddelanden från oss.
Om du registrera dig för vårt nyhetsbrev per e-post behandlar vi diW namn och din e-postadress. Det
räWsliga underlaget är diW samtycke, se Dataskyddsförordningen, ar<kel 6.
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3.2.PresentBolagets hemsidor
Vi samlar in uppgi@er för aW <ll exempel kunna skicka <ll dig nyhetsbrev om vår verksamhet.
Märk väl, det är nödvändigt aW du ger vissa personuppgi@er för aW du ska kunna använda några av våra
hemsidors funk<oner. Det framgår av de relevanta login-funk<onerna om angivande av personuppgi@er är
obligatoriskt eller valfriW. Om angivande av personuppgi@er är obligatoriskt är fältet ifråga markerat med en
stjärna (*). Om du väljer aW inte ge personuppgi@erna ifråga är det möjligt aW du inte kan använda den
önskade funk<onen. Vi använder <ll exempel diW namn och din adress för aW kunna leverera varor <ll dig.
Vi använder också cookies på våra hemsidor. Läs mera i avsniW 9 ”Cookie-policy”.
4. MoAagare
Under vissa förhållanden lämnar vi ut dina personuppgi@er <ll PresentBolagets samarbetspartner och
leverantörer, t.ex. IT-leverantörer, leverantörer av nyhetsbrevsservice m.ﬂ. Dessa samarbetspartner
behandlar endast personuppgi@erna åt PresentBolagets vägnar och i överensstämmelse med
PresentBolagets instruk<oner.
Vi kan även vidaresända dina uppgi@er <ll externa tredje parter, om vi åläggs göra det, eller det är en del av
den tjänst dom vi levererar <ll dig. Det kan t.ex. vara <ll externa förpackare.
5. Säkerhet
Vi har hög standard på säkerhet, också när det gäller skyddet av dina personuppgi@er. Vi har därför en rad
interna procedurer och policys som säkerställer aW vi lever upp <ll vår höga säkerhetsstandard och således
uppfyller kraven på implementering av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Därmed gör
vi vårt bästa för aW garantera dina personuppgi@ers kvalitet och integritet.
6. Förvaring och radering
Vi raderar dina personuppgi@er när vi inte längre har behov aW behandla dem för aW uppfylla eW eller ﬂera
av d e sy @e n , s o m f ra m gå r ova n . S ä rs k i l d a l a g b e stä m m e l s e r, t . ex . b o k fö r i n g s - o c h
preskrip<onsbestämmelserna kan dock förplik<ga oss eller ge oss räWen aW förvara dem en längre <d.
7. Dina räIgheter
Du har räW aW granska de personuppgi@er som vi behandlar om dig, med vissa undantag som är bestämda i
lag. Utöver deWa kan du göra invändning mot insamling och vidare behandling av dina personuppgi@er.
Vidare har du räW aW korrigera dina personuppgi@er eller be oss begränsa behandlingen av dina
personuppgi@er.
Om du ber oss raderar vi de personuppgi@er som vi har registrerat om dig, såviW inte särskilda
lagbestämmelser förhindrar deWa, bl.a. <ll exempel bokförings- och preskrip<onsbestämmelserna.
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Under vissa omständigheter kan du också begära aW vi ger dig en kopia av dina personuppgi@er i eW
strukturerat, allmänt använt och maskinläsligt format, och begära aW vi sänder uppgi@erna <ll en annan
personuppgi@sansvarig.
Om vi behandlar dina personuppgi@er på basen av diW samtycke kan du när som helst ta <llbaka diW
samtycke. DeWa kan ske genom aW kontakta oss (se nedan). Om du tar <llbaka diW samtycke upphör vi aW
behandla dina personuppgi@er, såviW vi inte är beräbgade eller förplik<gade <ll aW fortsäWa behandlingen
eller förvaringen av dina personuppgi@er av annan orsak, nedan i förhållande <ll lags<@ningen.
Om du önskar aW utnyWja dina räbgheter, såsom ovan beskrivs, kan du när som helst kontakta oss (se
nedan).
Då du vänder dig <ll oss med en anhållan gällande dina räbgheter, ber vi dig ge oss <llräckliga uppgi@er så
aW vi kan behandla din begäran, dvs. diW fullständiga namn och din e-postadress och eventuellt diW
telefonnummer, så aW vi kan iden<ﬁera dig och svara på din begäran. Vi besvarar din anhållan så snart som
möjligt.
Om du inte är överens med oss om säWet som vi behandlar dina personuppgi@er på, eller de ändamål som
vi behandlar uppgi@erna för, är du välkommen aW kontakta oss. Du kan också lämna in eW klagomål <ll:
Datainspek<onen
Box 8114
104 20 Stockholm
Mail: datainspek<onen@datainspek<onen.se
BlankeW för klagomål ﬁnns aW hämta på www.datainspek<onen.se. BlankeWen kan skickas in med e-post eller
brev.
8. Länkar Lll externa hemsidor m.ﬂ.
På våra hemsidor ﬁnns det länkar <ll externa hemsidor eller <ll integrerade hemsidor. PresentBolaget är inte
ansvarig för innehållet i andra bolags hemsidor eller för deras praxis i samband med insamling av
personuppgi@er.
När du besöker andra hemsidor bör du all<d läsa hemsidans poli<k om skydd av personuppgi@er och andra
relevanta poli<ker.
9. Cookie-policy
Vi använder cookies på presentbolaget.se samt våra andra associerade hemsidor för aW kunna leverera den
bästa möjliga service <ll användarna av våra hemsidor.
Se lista över PresentBolagets nuvarande hemsidor i avsniW 9.6.
9.1.Vad är en cookie?
En cookie är en dataﬁl som en hemsida gömmer på din IT-utrustning, t.ex. dator, pekplaWa och smarWelefon.
Sy@et är aW känna igen IT-utrustningen och därmed observera hur du använder hemsidan.
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I dag använder i stort seW alla hemsidor cookies. I många fall är cookies nödvändiga för aW leverera ordentlig
service på hemsidan.
En cookie är en passiv ﬁl, som inte kan samla in de uppgi@er som ﬁnns på din dator eller sprida datorvirus
och andra skadliga program.
Några cookies göms på din IT-utrustning så länge du har din webbläsare öppen, så kallade sessionscookies.
Andra cookies göms på din IT-utrustning en längre <d, så kallade permanenta cookies. När du på nyW
besöker en hemsida förnyas cookien typiskt helt automa<skt.
O@a göms cookies från andra parter än den som äger hemsidan, tredje parts cookies; läs mera i avsniW
10.4. Det kan vara cookies med allmänt innehåll, men också analysverktyg och indirekta kommentarfält.
9.2.Cookies på presentbolaget.se och våra andra associerade hemsidor
På presentbolaget.se och våra andra associerade hemsidor använder vi cookies för aW undersöka hur våra
användare utnyWjar hemsidorna, så aW vi kan förbäWra dem. Uppgi@erna som vi samlar in är anonyma och
kan inte spåras <ll namngivna användare.
Vi utnyWjar både första parts och tredje parts cookies.
9.3.Första parts cookies
Presentbolaget.se och våra andra associerade hemsidor säWer som första parts sessionscookies, som utgår
når du stänger webbläsaren.
Vi säWer också som första part permanenta cookies som sparas en bestämd <d e@er det aW webbläsaren
stängts.
9.4.Tredje parts cookies
Presentbolaget.se och våra associerade hemsidor använder Google Analy<cs som sta<s<kverktyg på sajten.
Google Analy<cs ger oss möjlighet aW följa med en session på sajten och ger PresentBolaget möjlighet aW
anpassa innehållet e@er relevans.
9.5.Hur avlägsnar du eller undviker du cookies?
Det beror på din webbläsare hur du raderar eller undviker aW det placeras cookies på din ITutrustning. Om du använder en dator kan du radera cookies genom aW använda snabbtangenterna
[CTRL]+[SHIFT]+[Delete].
Om det inte fungerar eller om du <ll exempel använder en MAC, kan du följa någon av dessa länkar, beroende
på vilken bläddrare du använder:
•
•
•
•
•

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
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•

Flash cookies

Alla svenska hemsidor måste ge informa<on om vilka cookies som placeras på användarens IT-utrustning.
Informa<onen ska vara i överensstämmelse med ”Tillkännagivande om krav på informa<on och samtycke
vid lagring av och <llgång <ll uppgi@er i slutanvändares terminalutrustning” (i dagligt tal cookie<llkännagivandet).
•
•

Länk <ll <llkännagivande
Länk <ll vägledning

9.6.PresentBolagets hemsidor
PresentBolagets nuvarande hemsidor är följande:
•
•
•

presentbolaget.se
24julklappar.se
dinjulklapp.se
• Div. VIP-bu<ker – privat webbu<k associerad <ll en speciﬁk B2B-kund

10. Ändringar av integritets- och cookie-policy
Vi förbehåller oss räWen <ll ändringar av denna integritets- och cookie-policy som baserar sig på väsentliga
ändringar i lags<@ningen, nya tekniska lösningar, nya eller förbäWrade funk<oner eller för aW förbäWra
hemsidan.
11. Kontakt
Skriv <ll info@presentbolaget.se med ”Integritetspolicy” i ämnesfältet om vi ska ändra eller radera
personuppgi@er som vi har registrerat om dig, om du inte önskar aW moWag ﬂera meddelanden från oss
eller om du i övrigt har frågor om riktlinjerna i vår integritetspolicy.
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