Integritetspolicy
Svensk Husproduktions målsättning är att du ska känna dig trygg med vår hantering av de
personuppgifter du lämnar till oss. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur och
för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter på våra webbplatser.
Behandling av dina personuppgifter
Svensk Husproduktion AB samlar in dina personuppgifter (till exempel namn, e-postadress,
adress, telefonnummer) när du exempelvis fyller i intresseanmälan eller kontaktinformation
på vår webbsida, ringer och ber oss skicka information till dig, eller lämnar dina kontaktuppgifter personligen, ex vis till någon av våra säljare. Vi använder personuppgifterna med
stöd av en intresseavvägning för att kunna kontakta dig gällande ärendet. De personuppgifter
vi behandlar är information som du aktivt tillhandahåller oss. Undantag är den typ av
information som vi, med ditt medgivande, tar in vid ett avtal. Då samlas uppgifter från
exempelvis banker, arbetsgivare, försäkringsbolag och andra företag och organisationer som
är nödvändiga för det gemensamma avtalets upprättande. Åtkomsten till dina
personuppgifter är begränsad till de personer som behöver behandla personuppgifterna som
en del av sitt arbete.
Den e-postadress du anger kan användas för att skicka information, uppdateringar,
information om Svensk Husproduktions evenemang och nyhetsbrev.
Hur länge behåller vi din personliga information
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra
avtalsförpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid. När vi sparar dina
personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, till exempel med stöd av
samtycke, behandlar vi endast personuppgifterna om det är nödvändigt och/eller lagstadgat
för ändamålet. När det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra
personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem.
Informationen lagras för att vi ska kunna ge dig rätt service och för att våra säljare ska kunna
kontakta dig. Våra säljare är självständiga agenter, med egna bolag, och de får inte använda
den information som de samlar in på våra vägnar, för något annat än att sälja hus för Svensk
Husproduktion AB. Vi behåller din information så länge som informationen behövs för att vi
ska kunna fullfölja vårt åtagande. Svensk Husproduktion AB säljer aldrig personlig data eller
ger den till någon annan, men vi använder olika leverantörer för att behandla eller lagra
informationen åt oss. Vi delar bara personlig information som är nödvändig för att dessa
leverantörer ska kunna utföra dessa tjänster. Vi kräver att alla företag som vi delar personlig
information med skyddar dessa uppgifter på ett sätt som är förenligt med vår policy.
Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på
dessa webbsidor och heller inte för webbplatsernas behandling av personuppgifter. Tänk på
att om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss så kan det innebära att
information och personuppgifter överförs till tredje part, till exempel Twitter, LinkedIn eller
Facebook.
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Cookies
För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt så använder
Svensk Husproduktion cookies. Cookies är små textfiler som en webbplats eller tjänst
placerar på din dator, surfplatta eller mobil. De tillåter webbsidor och tjänster att veta ifall
din enhet har använt tjänsten eller surfat på webbplatsen tidigare.
Vi samarbetar med tredje part för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vår
tredjepartspartner kan använda teknik som cookies för att samla in information om dina
aktiviteter på denna webbplats och andra webbplatser för att ge dig reklam som bygger på
dina surfaktiviteter och intressen.
Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator som hindrar oss från att placera
cookies på din dator. I hjälpfunktionen till din webbläsare kan du läsa mer om hur du ändrar
cookieinställningarna eller raderar cookies från din hårddisk. Observera att detta påverkar
alla sidor på webben, inte bara vår hemsida.
Dina rättigheter
I samband med att du lämnar dina kontaktuppgifter till oss, exempelvis för att få kontakt med
en säljare, få information om projekt, beställa katalog m.m. så samlar vi in dina
personuppgifter (till exempel namn, e-postadress, adress, telefonnummer). Du har rätt att få
veta vilken information som finns registrerad om dig samt dra tillbaka ditt samtycke till
lagring av dina kontaktuppgifter. Kontakta oss i så fall via e-post gdpr@svenskhusproduktion.se.
Kontakt
Om du har frågor om vår integritetspolicy går det bra att kontakta oss genom att skicka ett
meddelande via e-post till gdpr@svenskhusproduktion.se.

Ändringar i denna integritetspolicy
Svensk Husproduktion AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när
som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.
Senast uppdaterad: 2019-06-24
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