Prebona AB:s Integritetspolicy
På Prebona AB (org nr 556855-5022) värnar vi om din

Vad är en personuppgift och vad är en behandling

personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå

av personuppgifter?

av dataskydd. Denna användar- och integritetspolicy

Personuppgifter är all slags information som direkt eller

förklarar hur vi samlar in och använder din

indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

personliga information. Den beskriver också dina

Exempelvis kan bilder som behandlas i dator vara

rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Ibland

personuppgifter även om inga namn nämns

behöver vi uppdatera vår policy. Den senaste versionen

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska

finns alltid tillgänglig på vår webbplats

identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de

www.prebona.com.

kan kopplas till fysiska personer.

Det är viktigt att du tar del av och förstår

Behandling av personuppgifter är allt som sker med

integritetspolicyn och känner dig trygg i vår

personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med

behandling av dina personuppgifter. Du är alltid

personuppgifter utgör en behandling, oberoende

välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor via

av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel

info@prebona.com.

på vanliga behandlingar är insamling, registrering,
organisering, strukturering, lagring, bearbetning,

PERSONUPPGIFTER OCH ANVÄNDARVILLKOR
Ifyllda personuppgifter du lämnar till oss i form av

överföring och radering.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

till exempel namn, telefonnummer, e-postadress

Prebona AB, (org nr 556855-5022) Varvsgatan 4, 272 36

behandlas av Prebona AB, (org nr 556855-5022) med

Simrishamn, är personuppgiftsansvarig för företagets

anledning av ditt intresse för våra produkter och för att

behandling av personuppgifter. Vilkapersonuppgifter

kunna rådge och informera dig kring dessa via telefon,

samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

e-post, sms eller postala utskick.
VAD SAMLAR VI IN:
Vi försäkrar att vi inte kommer att sälja några
personuppgifter till tredje part.

Mejladresser, uppgifter du delar via
mailkonversationer till oss.
VAR SAMLAR VI IN DET:
I våra mailkonversationer, på mässor och i verktyg
för nyhetsutskick.
VARFÖR SAMLAR VI IN DET:
För att kunna hålla kontakt med dig i samarbeten.
För att kunna ge dig information som kan vara till
ditt intresse.

Kontakta oss på info@prebona.com om du vill veta mer om vår
integritetspolicy och hur vi behandlar dina personuppgifter
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