GDPR - Personvernregler
Denne policyen omfatter Svenska Geotech-konsernet, Svenska Geotech AB, Contractor
Trading AB, Norske Geotech A/S og Geotech Fastigheter Väst AB.
Kontaktinformasjon for informasjon eller klager er: Suzanne Dahlberg, Stureparksvägen 10,
451 55 Uddevalla, Sverige telefon + 46 70-664 87 67, som er ansvarlig for behandlingen av
dine personopplysninger. Svenska Geotech-konsernet beskytter ditt personvern og forsøker
alltid å beskytte dine personlige opplysninger på best mulig måte.
Svenska Geotech-konsernet vil behandle personlig informasjon som navn og adresser som vi
registrerer for deg for å gi deg informasjonen og tjenestene du ba om, samt for oppfølging av
salg / produktutvikling. Vi vil også bruke dataene til å fremme Svenska Geotech-konsernet.
Vår hensikt er ikke å behandle overføringer fra tredjeland. Vi lagrer heller ikke personlige
data lenger enn vi trenger eller trenger av juridiske årsaker.
Antallet personer som har tilgang til dataene er begrenset, og informasjonen blir ikke
offentliggjort til noen annen organisasjon enn når de skal utføre tjenester for Svenska
Geotech-gruppen, og i så fall når det inngås en særskilt avtale om konfidensialitet.
Du, ifølge GDPR, har rett til å bli informert en gang i et kalenderår av personopplysningene
som behandles av deg, uansett hvordan de ble samlet. Hvis du vil ha slik informasjon,
vennligst send en skriftlig forespørsel til oss. Forespørselen må sendes med anbefalte e-poster
via e-post, og kan ikke sendes via e-post. Du har rett til å trekke et gitt samtykke til
behandling av personopplysninger når som helst, og hvis dine personopplysninger behandles i
strid med personopplysningsloven, har du rett til å be om at personopplysningene blir
korrigert, blokkert eller slettet.
Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på
slike nettsider eller for behandling av personopplysninger.
Cookies
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Cookies er små tekstfiler som er lagret på den
besøkende datamaskin, og kan brukes til å spore hva besøkende gjør på nettstedet.
Svenska Geotech-gruppen bruker informasjonskapsler for å forbedre visse funksjoner for
brukeren og å måle antall unike besøk på nettstedet og antall ganger de enkelte sidene blir
besøkt.
Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du slå av informasjonskapsler i nettleserens
sikkerhetsinnstillinger. Du kan også sette opp nettleseren slik at du får en spørring hver gang
nettstedet prøver å legge inn en informasjonskapsel på datamaskinen. Gjennom nettleseren
kan tidligere lagrede cookies også slettes, se nettleserens hjelpesider for mer informasjon.
Vår behandling kan også innebære samhandlinger innen og utenfor EU, med andre poster, og
at dine personlige data overføres til andre selskaper i Svenska Geotech-konsernet og til våre
partnere. For eksempel kan Svenska Geotech videregive dine personlige opplysninger til
tredjepart som speditører av våre produkter.

