Integritetspolicy enligt Allmänna
uppgiftsskyddsförordningen
1) Information ominhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för
ansvarig
1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan
informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats.
Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan
identifieras.
1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i
Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är va-Q-tec AG, Alfred-Nobel-Straße 33,
97080 Würzburg, Deutschland, Tel.: +49 931 35942 - 1891, E-Mail:
info@qool-products.com. Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den
fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om
syftena och medlen för behandling av personuppgifter.
1.3 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av
personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar
till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad
genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad.
2) Datainsamling vid besök på vår webbplats
Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar
eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din
webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår
webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att
kunna visa webbplatsen:
-

Vår besökta webbplats
Datum och klockslag för besöket
Volym på skickade uppgifter i byte
Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida
Använd webbläsare
Använt operativsystem
Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse
för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter
varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid
rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder
på olagligt nyttjande.
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3) Cookies
För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra nyttjande av vissa
funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta innebär att små textfiler
sparas på din enhet. Några av de cookies som vi använder raderas igen efter
webbläsarsessionen, alltså när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies
lämnas kvar på din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerbolag (cookies från
tredjepartsleverantörer) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta
cookies). Om cookies placeras ut, registrerar och behandlar dessa i individuell
omfattning viss användarinformationen, som webbläsar- och positionsuppgifter samt
IP-adress. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven periods, som kan
variera mellan olika cookies.
Delvis tjänar cookies till att lagra inställningar för att förenkla beställningsprocessen
(t.ex. minnas innehållet i en virtuell kundkorg för ett senare besök på webbplatsen).
Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker
behandlingen enligt art. 1 pkt. b GDPR, 6 avs. 1 pkt. b GDPR, antingen för
genomdrivande av avtalet eller enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för tillvaratagande av
vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en
kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.
Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att utforma vårt
interneterbjudande på ett intressant sätt. I detta syfte kommer vid ditt besök på vår
webbplats också cookies från partnerbolag att sparas på din hårddisk (cookies från
tredjepartsleverantörer). I nedanstående avsnitt informeras enskilt och separat om
användningen av sådana cookies och omfattningen av den respektive inhämtade
informationen.
Tänk på att du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies
och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för
vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt i sättet som
cookies-inställningarna fungerar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där
det förklaras hur du kan ändra dina cookies-inställningar. Denna hittar du för respektive
webbläsare under följande länkar:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manag
e-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/questions/1174335
Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl
=sv
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=sv_SV
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Tänk på att om du inte accepterar cookies, kan funktionaliteten på vår webbplats bli
begränsad.
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4) Kontakt
Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det
personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av
respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara
på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den
rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara
på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta
ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR.
Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av
omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och
såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.
5) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalshantering
Enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR inhämtas och bearbetas personuppgifter vidare, om du
meddelar oss dessa för fullgörandet av ett avtal eller vid öppnande av ett kundkonto.
Vilka uppgifter som inhämtas framgår av respektive inmatningsformulär. Ditt kundkonto
kan när som helst raderas och detta kan göras genom underrättelse till ovannämnda
adress och ansvarig part. Vi sparar och använder de uppgifter som du har delat med oss
för att hantera våra uppdrag. När avtalet i sin helhet har fullgjorts eller ditt kundkonto
har raderats spärras dina uppgifter i enlighet med skatte- och handelsrättsliga
lagringsperioder, och raderas sedan, såvida du inte uttryckligen medgivit ytterligare
användning av dina uppgifter eller om det enligt lagstiftningen stipuleras att det är
tillåtet med ytterligare databehandling från vår sida, vilket vi informerar om nedan.
6) Uppgiftsbehandling vid beställningshantering
6.1 De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med
uppdragshanteringen till det transportföretag som leverantören har anlitat om detta är
nödvändigt för att leverera varan. Dina betalningsuppgifter lämnar vi till det anlitade
kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för
betalningshantering. Om en betaltjänst används framgår detta tydligt av den
nedanstående informationen. Den rättsliga grunden för vidarebefordran av uppgifter är
härvidlag art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR.
6.2 Beställningshanteringen sker med hjälp av tjänsteleverantören "plentymarkets"
(plentymarkets GmbH, Bürgermeister-brunn-Str. 15, 34117 Kassel). Namn, adress, samt
vid behov ytterligare personuppgifter, kommer enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR endast
att lämnas ut för hantering av onlinebeställningen på plentymarkets. Vidarebefordran av
dina uppgifter sker härvidlag endast om detta faktiskt krävs för hantering av
beställningen. Detaljer om uppgiftsskyddet hos plentymarkets och plentymarkets
GmbH:s integritetspolicy finns på plentymarkets webbplats "plentymarkets.eu".
7) Webbanalystjänst
Google (Universal) Analytics
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Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som
tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,
Irland (”Google”). Google (Universal) Analytics använder s.k. "cookies", textfiler, som
sparas på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den
information som har genererats genom cookien om hur du använder webbplatsen
(inklusive den förkortade IP-adressen) kommer i regel överföras till en Google-server och
sparas där, den kan också eventuellt överföras till servrarna i Google LLC i USA.
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics endast med tillägget
"_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning
och omöjliggör direkt identifiering av en specifik person. Genom tillägget kommer din
IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen eller i andra medlemsstater i det
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att förkortas av Google. Endast i
undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google LLC-server i USA och
förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna behandling enligt art. 6 avs. 1 pkt. f
GDPR på basis av våra berättigade intressen för statistisk analys av användarbeteenden
i optimerings- och marknadsföringssyfte.
Inom ramen för vårt uppdrag kommer Google använda denna information för att
utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om
webbplatsaktiviteterna och om tjänster anknutna till webbplatsanvändningen och
internetanvändningen samt presentera dessa för oss. Den IP-adress som
vidarebefordras av din webbläsare inom ramen för Google (Universal) Analytics
sammankopplas inte med andra uppgifter från Google.
Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra en lämplig inställning i ditt
webbläsarprogram. Vi vill dock påpeka att du i sådana fall eventuellt inte kommer kunna
använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan därutöver förhindra
registrering av de uppgifter som skapas genom cookies, och som har att göra med hur
du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress), av Google och förhindra behandling av
dessa uppgifter av Google, genom att ladda ned och installera det
webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Som alternativ till webbläsarinsticksprogram eller på webbläsare på mobila enheter, kan
du klicka på följande länk för att placera ut en Opt-Out-cookie, som förhindrar framtida
registrering av Google Analytics på denna webbplats (denna Opt-Out-cookie fungerar
endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Om du raderar dina cookies i
denna webbläsare, måste du klicka på den här länken igen: <a onclick="alert('Google
Analytics har inaktiverats');”href="javascript:gaOptout()">Inaktivera Google
Analytics</a>
Ytterligare information om Google (Universal) Analytics hittar du här:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
För den händelse att personuppgifter skickas till Google LLC., med säte i USA, har
Google LCC. certifierats för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen
”Privacy Shield”, så att man garanterat uppfyller den skyddsnivå som gäller inom EU.
Följ den här länken för att se ett aktuellt certifikat: https://www.privacyshield.gov/list
Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi som angivet i GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a
inhämtat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter enligt ovan. Ditt samtycke kan
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när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att återkalla ditt samtycke,
vänligen följ ovan beskriven möjlighet till återkallelse.
8) Rättigheter för berörda
8.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande
rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter
(upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:
-

Rätt
Rätt
Rätt
Rätt
Rätt
Rätt
Rätt
Rätt

till
till
till
till
till
till
till
till

tillgång enligt art. 15 GDPR;
rättelse enligt art. 16 GDPR;
radering enligt art. 17 GDPR;
begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;
underrättelse enligt art. 19 GDPR;
dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;
återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;
invändningar enligt art. 77 GDPR.

8.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR
NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA
PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR
DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA
SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV
DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT
BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN,
SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER
OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV
RÄTTSANSPRÅK.
OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU
RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER
FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT
BESKRIVNINGEN OVAN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA
DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.
9) Varaktigheten för lagring av personuppgifter
Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig
lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden
har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre
behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte
föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.
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