
Integritets- och sekretesspolicy 

Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Vi har därför en policy som fastställer hur dina 
personuppgifter ska bearbetas och skyddas. I policyn förklarar vi hur vi samlar in och använder 
personuppgifter. Där beskrivs också dina rättigheter och hur du gör dem gällande. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 
Företaget Prefab Villa Scandinavia AB (PrefabVilla) är ansvarig för de personuppgifter som du 
skickar in till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. 

Prefab Villa Scandinavia AB  
Stora Kvarngatan 53 
21129 Malmö 

Organisationsnummer: 559239-5528  
Kontakt: info@prefabvilla.se 

Var lagras dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter lagras inom EU/EES, men kan även överföras och bearbetas utanför EU/EES. 
All överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att förse 
oss med dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och behandling. 

Vad används dina personuppgifter till? 
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter med syfte att kunna göra följande: 
- Tillhandahålla avtalade tjänster/produkter/service. 
- Kommunicera med dig i samband med våra tjänster. 
 Marknadsföring, t.ex. analys av besökarens webbplatsaktivitet med syftet att optimera 
kundupplevelsen och ge relevant information, skicka nyhetsbrev och eventuellt rikta annonsering 
till dig via andra webbplatser så som Google och sociala medier, s.k. re-targeting. 
- Göra undersökningar och ta fram statistik och analyser för att förbättra våra produkter. 
- Använda personuppgifterna i samband med eventuella juridiska krav. 

Vem har tillgång till dina uppgifter? 
Uppgifterna behandlas med sekretess och lämnas endast ut till tredje part vid fall där det är 
nödvändigt, t.ex. samarbetspartners och tredjepartsverktyg för e-postmarknadsföring. Din e-
postadress kan komma att användas vid re-targeting annonsering, dvs. annonser genom andra 
webbplatser och sociala medier.   

Våra nyhetsbrev och re-targeting kan när som helst avslutas. Ni är välkomna att kontakta oss så tar 
vi bort dig från vår lista och hjälper dig att ta bort denna typ av annonsering från oss. 

Vilka säkerhetsåtgärder har vi vidtagit? 
Vi säkrar dina personuppgifter genom tekniska säkerhetsåtgärder med avsikt att skydda dina 
uppgifter mot obehörig åtkomst, manipulering, radering eller förlust. Vi använder endast vedertagna 
tekniska system samt behörig personal och samarbetspartners. 
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Vilka är dina rättigheter? 
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Som 
registrerad har du enligt gällande lagstiftning rätt att när som helst begära information om de 
personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter samt 
rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att begära radering av vissa 
uppgifter, med undantag om du t.ex. har en pågående order eller en obetald skuld. Vid köp sparas 
dina personuppgifter (fakturerings- och betalningsinformation) i enlighet med gällande lagstiftning. 

Ändringar i integritetspolicyn 
Ändringar i integritetspolicyn meddelas genom att de nya villkoren publiceras på PrefabVillas 
webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av webbplatsen. 

Kontakt 
Om du har frågor eller funderingar gällande vår behandling av dina personuppgifter är du 
välkommen att kontakta oss på info@prefabvilla.se. 

Cookiepolicy 
Cookies är små textfiler eller delar av information som kan lagras på din dator eller annan enhet när 
du besöker PrefabVillas sidor. Vi använder cookies för att göra PrefabVillas webbplats enklare att 
använda och för att bättre kunna anpassa sidorna och våra produkter efter dina intressen och behov. 
Cookies kan också hjälpa till att snabba upp dina aktiviteter och upplevelser på våra sidor. Vi 
använder även cookies för att sammanställa anonym statistik som gör det möjligt för oss att förstå 
hur användare navigerar på våra sidor och hjälper oss att förbättra våra sidors struktur och innehåll. 
Vi kan inte identifiera dig personligen genom informationen. Det finns inställningar som gör det 
möjligt för dig att inte acceptera eller använda cookies. Om du väljer att inte acceptera eller ta bort 
cookies kan det medföra att vissa funktioner på våra webbsidor inte fungerar.
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