Integritets- och cookiepolicy

Grundläggande principer
HGF förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i
enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska
kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer
för behandling av personuppgifter. Dessa principer följer bestämmelserna i den europeiska
dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation, även kallad GDPR.
Insamling av information
Vi erbjuder dig möjligheten att via våra webbplatser göra förfrågningar eller registrera dig för att ta
del av olika typer av material. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om
hur du kan bli kontaktad och all annan information som du självmant skriver in i våra webbformulär.
Vi kan i vissa fall även tillfälligt spara identifierande information såsom din IP-adress.
För att vi ska kunna förbättra våra tjänster och anpassa vår kommunikation med dig, använder vi oss
även av automatiskt insamlad användardata i form av ”cookies”.
Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din webbläsare. Om du
godkänner detta, kommer den att lägga till texten i en separat fil. Vi använder cookies för att bland
annat underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som
har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.
Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookies placeras hos dig
eller inte och du kan även när som helst välja att ta bort dem.
När du besöker de delar av våra webbplatser som kan anpassas efter användarprofil eller som kräver
att du är inloggad, måste din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka
alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookies och utan att röja din identitet.
Data raderas efter 26 månader.
Användning av informationen
Vi sparar och hanterar den information som du har lämnat för att kunna tillgodose dina önskemål
som användare och för att ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så
personlig som möjligt. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål
eller genom olika erbjudanden via direkt marknadsföring. Självklart har du möjlighet att välja om du
vill avstå eller helt enkelt avbryta ett sådant informationsutskick genom att meddela oss om detta,
även om du i ett tidigare skede valt att acceptera det.
Vi sparar inte din information längre än vad som är nödvändigt för att kunna uppfylla det
ursprungliga syftet med insamlingen. Om vi däremot skulle bedöma att din kontaktinformation kan
vara aktuell för att användas i marknadsföringssyften kan vi, med stöd av en intresseavvägning, spara

den under en tidsperiod som sträcker sig upp till ett år. När denna period är slut så raderar vi
följaktligen informationen från våra system, alternativt kontaktar dig för att be om ditt samtycke för
en fortsatt behandling av dina uppgifter.
HGF kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig till tredje part annat än
om detta grundas i lagstiftning eller om det krävs i samband med att du beställt en tjänst. Vi utnyttjar
heller inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring
riktad mot barn eller minderåriga
Säkerhet
Vi skyddar dina personuppgifter genom utformningen av tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder, såsom rutiner för hantering och gallring av personuppgifter samt en mer restriktiv
behörighetstilldelning. För att förhindra obehörig åtkomst samt säkerställa autenticiteten hos
informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter behandlas.
Dina rättigheter
HGF är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget och
strävar därför efter att se till att all den information som vi samlar in och behandlar ska vara korrekt.
Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig, i vilket syfte vi gjort det, samt
hur länge vi ämnar spara dessa.
Skulle det framkomma att någon uppgift visar sig vara felaktig eller sakna laglig grund för behandling
kan du begära rättelse eller i vissa fall radering av informationen, alternativt att den inte längre får
behandlas tills dess att korrekta åtgärder har vidtagits.
I det fall du väljer att begära att få tillgång till all den personliga information vi har samlat in om dig,
har vi upp till en månad på oss att tillgodose din begäran. I händelse av att några oförutsedda
omständigheter skulle komma att påverka denna tidsperiod kommer vi att informera dig om detta.
Kontakt
Om du har några frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på något
av följande sätt:
Telefon:

+46 35 180600

Postadress:

Knäredsgatan 27
302 50 Halmstad

E-postadress:

info@hgf.se

Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som finns på denna webbplats kan medföra att du besöker andra
webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

