GDPR (English version scroll down)
Generell sekretesspolicy
Bonnyface Scandinavia AB (hädanefter kallad Bonnyface eller vi) är ansvarig för denna
webbplats. Företaget är registrerat i Solna, Sverige. Bonnyface är medveten om vikten
av att skydda sekretessen för personlig och finansiell information. För att skydda den
information du ger oss har vi instiftat strikta riktlinjer och säkerhetsåtgärder. När du
registrerar dig online på vår webbplats www.bonnyface.se eller via vårt kontor godkänner
du att vi bearbetar och använder inlämnade personuppgifter i enlighet med denna
sekretesspolicy. Sekretesspolicyn gäller för alla personuppgifter som samlas in, bevaras
eller används av Bonnyface. Det är viktigt att du läser och förstår vår Sekretesspolicy
innan du använder våra tjänster.
Vilken information sparar/lagrar/samlar Bonnyface Scandinavia AB?
Bonnyface sparar och lagrar personlig data från alla webbplatsbesökare som registrerar
information på webbplatsen eller handlar i webbshopen. Vi samlar och skyddar också
viss personlig information, såsom namn, företagsadress, företagstelefonnummer och
företagets e-postadress, etc. från våra kunder. För att ge dig en bättre upplevelse kan vi
kombinera den information som du ger oss med annan information som är tillgänglig för
allmänheten.
Hur använder Bonnyface Scandinavia AB den information som du anger?
Vi använder informationen för att förbättra och anpassa din shoppingupplevelse hos oss
och för att kommunicera med dig i enlighet med denna policy. Om du delger oss din
information, antingen på vår webbplats, genom kommunikation via e-mail, eller till vårt
kontor, kommer vi använda den informationen för att behandla de beställningar du gör
hos oss och för att hålla dig informerad om speciella events eller kampanjer. I övrigt
använder vi den information du ger oss för att se över vår prestation och för att förbättra
våra tjänster och vår service till dig samt för att kommunicera med dig om du gjort en
beställning. Vi kan också komma att, utan begränsning, använda information om ditt
produktintresse och inköp från oss för att förbättra vår webbplats, samt din onlineoch/eller kontakt med vårt kontor.
Hur länge sparar vi din information?
Vi sparar endast information så länge som anses vara fördelaktigt för dig, dvs nödvändigt
för att vi ska utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig samt för att möta de
lagstadgade lagringstiderna. Om du skulle vilja bli borttagen så var vänlig kontakta
info@bonnyface.se
Delar Bonnyface Scandinavia AB din information till andra
Bonnyface säljer, hyr ut eller avslöjar inte våra kunders namn, postadress, e-postadress
eller annan personlig information. Vi lämnar inte ut din information på annat sätt till tredje
part, såvida vi inte är skyldiga att göra detta enligt lag eller i samband med rättsligt
anspråk eller förfarande.
Säkerhet
Bonnyface använder lämpliga och tillgängliga säkerhetsåtgärder för att skydda den
information som du lämnat till oss. Samtidigt som vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda
din personliga information från obehörig tillgång, intrång eller användning accepterar du
att ingen internet-dataöverföring kan vara säker från tillträde av oavsiktliga mottagare.
Detta gör att du inte kan hålla oss ansvariga för brott mot säkerheten om det inte är på
grund av försumlighet.

Riktighet och upprätthållande
Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av alla personuppgifter som du lämnar
till oss. Du kan ta bort ditt namn från Bonnyface marknadsföringslista och/eller
användare genom att kontakta vår kundtjänst på: + 46 8 400 205 65 eller genom att
kontakta oss via e-post: info@bonnyface.se
Accepterande av sekretesspolicy och modifieringar
Genom att besöka och använda dig av Bonnyface webbplats, göra inköp i vår webbshop,
eller ange personlig information till vårt kontor samtycker du till vår användning och
utlämnande av information på det viset som beskrivs i denna sekretesspolicy. Bonnyface
förbehåller sig rätten att vid vissa tillfällen göra ändringar i sekretesspolicy och/eller
praxis. Den aktuella policyn finns tillgänglig på vår webbplats och vi uppmanar dig att
läsa den, speciellt varje gång du använder vår webbshop. Vi kommer att meddela dig
eventuella ändringar i vår sekretesspolicy genom att publicera ändringarna på vår
webbplats.
GDPR in English:

General Privacy Policy
Bonnyface Scandinavia AB (hereinafter referred to as Bonnyface or we) is
responsible for this site. The company is registered in Solna, Sweden. Bonnyface is
aware of the importance of protecting privacy and personal information. In order to
protect the information you provide us, we have established strict guidelines and
security measures. When you register online on our website www.bonnyface.se or
through our office, you agree that we process and use submitted personal
information in accordance with this Privacy Policy. The privacy policy applies to all
personal data collected, preserved or used by Bonnyface. It is important that you
read and understand our Privacy Policy before using our services.
What information does Bonnyface Scandinavia AB save / store / collect?
Bonnyface saves and stores personal data from all site visitors who register
information on the site or shop in the webshop. We also collect and protect certain
personal information, such as name, company address, company phone number and
company email address, etc. from our customers. To give you a better experience,
we can combine the information you provide us with other information that is
available to the public.
How does Bonnyface Scandinavia AB use the information you provide?
We use the information to improve and customize your shopping experience with us
and to communicate with you in accordance with this policy. If you provide us with
your information, either on our website, through email communication, or at our
office, we will use that information to process the orders you make with us and to
keep you informed about special events or campaigns. By the way, we use the
information you provide us to review our performance and to improve our services
and our service to you as well as to communicate with you if you made an order. We
may also, without limitation, use information about your product interest and
purchases from us to improve our website, as well as your online and / or contact
with our office.

How long do we save your information?
We only save information as long as deemed beneficial to you, ie necessary to fulfill
our contractual obligations towards you as well as to meet statutory storage times. If
you would like to be removed, please contact info@bonnyface.se
Bonnyface Scandinavia AB shares your information to others ?
Bonnyface does not sell, rent or disclose our customer's name, postal address, email address or other personal information. We will not disclose your information in
any way to third parties unless we are required to do so by law or in connection with
legal proceedings or proceedings.
Security
Bonnyface uses appropriate and available security measures to protect the
information you provided to us. Whilst we take reasonable steps to protect your
personal information from unauthorized access, intrusion or use, you agree that no
Internet data transfer may be secure from the access of unintended recipients. This
means that you can not be held responsible for any breach of security unless it is due
to negligence.
Correctness and Maintenance
You are entitled to request access to and correction of any personal data you provide
to us. You can remove your name from Bonnyface's marketing list and / or user by
contacting our customer service at: +46 8 400 205 65 or by contacting us by e-mail:
info@bonnyface.se
Acceptance of privacy policy and modifications
By visiting and using your Bonnyface website, making purchases in our webshop, or
providing personal information to our office, you agree to our use and disclosure of
information in the manner described in this Privacy Policy. Bonnyface reserves the
right to make changes to the privacy policy and / or practice on certain occasions.
The current policy is available on our website and we encourage you to read it,
especially every time you use our webshop. We will notify you of any changes to our
Privacy Policy by publishing the changes on our site.

