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Integritetspolicy 

Policyn avser att förklara hur vi [Chilid Holding AB] samlar in och använder 

personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem 

gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi 

behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du enklast vår hemsida. 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig? 

När du använder våra formulär samlar vi in och behandlar de kontaktuppgifter som 

du angett. Vi tillämpar gällande lagstiftning för all behandling av personuppgifter. 

När du delar dina personuppgifter med oss ger du ditt samtycke till att dessa sparas 

och behandlas av oss. 

Med ditt samtycke använder vi kakor för att samla in information om din webbläsare 

och din IP-adress. Du hittar mer information om det i avsnittet om kakor nedan. 

 

Vad kommer informationen att användas till? 

Vi använder din information för att för att kommunicera med dig och besvara dina 

förfrågningar. Vid samtycke av kakor kan information komma att användas i 

kommunikationssyfte eller för marknadsföring. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive 

ändamål. 

 

Med vem delas min information? 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företag som är anslutna till oss. 

Personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part. I de fall att vi ger tredje 

part åtkomst till insamlade uppgifter görs detta i kommunikationssyfte eller för 

marknadsföring. 

 

Kakor 

Kakor används på vår hemsida.  En kaka eller cookie-fil är en del av en text som 

genom tillstånd från dig kan placeras i din dator. För mer information om hur cookies 

fungerar, se mer på denna länk. 

 

Vad är dina rättigheter? 

Chilid Holding AB ansvarar för personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du 

vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
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överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 

invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Våra kontaktuppgifter hittar du 

enklast på vår hemsida. Har du har klagomål på vår behandling av dina 

personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen. 


