GDPR
Personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som
För- & efternamn, e-post, adress, och telefonnummer. Syftet
med en sådan behandling är för att kunna hantera din
order/förfrågan, eventuell hantering av
reklamationer/återkallelser samt genomföra betalning.
Vi har fått dina uppgifter från dig. Vid de tillfällen vi saknar
fullständig information kan inhämtning ske via allmänt
tillgängliga källor. Personuppgifterna är ett lagstadgat krav för
hantering av fakturerad försäljning och kontaktfaktura. Om
personuppgifter ej tillhandahålls kan orderhantering ej
genomföras. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du
kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett
återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan
samtycket återkallades.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas i förekommande
fall med våra leverantörer och eventuella entreprenörer. Vi kan
även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgifterna raderas 8 år efter senaste köp/ärende.
Personuppgiftsansvarig är Edward Barnelius, Hemmaplan
Badrum AB, Stenbygatan 6, 721 36 Västerås. Du har rätt att
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har
om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära
radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att

kontakta oss på 021-4480200. Du når vårt dataskyddsombud på
021-4480200. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies
Vad är cookies?
En cookie är en textfil som består av siffror och bokstäver som
den webbplats du besöker sparar på din dator, surfplatta eller
mobil. Cookien fungerar som ett tekniskt stöd som på olika sätt
underlättar din användning av webbplatsen. De cookies på vår
hemsida skickas från våra, eller våra partners, webbserver och
sparas på din enhet på olika sätt beroende på vad det är för typ
av cookie.
Varför använder vi cookies?
Cookies används för att förbättra och stödja din upplevelse när
du använder vår webbplats. Exempelvis genom att visa anpassad
information eller spara inställningar som du själv har valt. Då
behöver du exempelvis inte ställa in dem på nytt nästa gång du
besöker vår webbplats. Med hjälp av cookies blir det enklare för
oss att lära oss mer om våra användares behov. Via statistik som
samlas in, kan vi mäta och använda data för att förbättra vår
webbplats. De cookies som vi använder har som syfte att
förbättra våra tjänster. Några cookies behövs för att en tjänst
ska fungera, medan andra finns för att göra tjänsten lättare och
mer användarvänlig för dig att använda.

Vilken typ av cookies använder vi?
Vissa av de funktioner vi erbjuder på vår webbplats behöver
cookies för att kunna fungera, medan andra cookies helt enkelt
gör att våra tjänster fungerar smidigare för dig. Dessa cookies
använder vi oss av på vår webbplats:
•
•

•

•

Nödvändiga - de som behövs för att vår webbplats ska
fungera
Funktionella - de som förbättrar användarupplevelsen
och som exempelvis kommer ihåg val som du som
besökare har gjort osv.
Analys - Vi använder oss av Google Analytics som
verktyg för att analysera beteenden för att kunna göra
förbättringar. Vi har anonymiserat data. Vi hanterar våra
script genom Google Tag Manager.
Marknadsföring - I första hand används inte dessa av
oss, utan samlas av tredje part och Google Ads.

