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SKYDD AV PERSONLIG INFORMATION
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter GDPR. Matting AB
sparar personuppgifter, till exempel e-postadresser, namn, adresser och telefonnummer när det finns avtal
eller med stöd av annan intresseavvägning, ex. baserat på din yrkesroll och/eller den bransch du tillhör.
Vi använder den teknik för webbportaler och sidor som ingår i dess plattform, detta för att ge dig som
användare så säker och bra online upplevelse som möjligt. Som användare eller besökare på någon
Matting AB: s hemsidor accepterar du dessa riktlinjer som beskrivs i dessa villkor.
Information om användarens hårdvara och programvara kan automatiskt samlas in av Matting AB. Det kan t ex
innehålla sådan information som: IP-adress, webbläsartyp, domän, åtkomsttid och extern webbadress.
ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION
Matting AB samlar in och använder personuppgifter om användaren som beskrivits ovan för att kunna utföra
affären och leverera produkter och tjänster.
Matting AB använder också informationen för att informera dig om produkter och tjänster som finns
tillgängliga från oss. För detta ändamål kan informationen lämnas till Matting AB:s partners. Du har rätt att ta
del av de personuppgifter som registrerats om dig. Om informationen är felaktig eller irrelevant, vänligen
kontakta oss för korrigering. Vi har rutiner för att hålla våra register uppdaterade och rensning av dem sker
med jämna intervall.
ANVÄNDNING AV KAKOR (COOKIES)
Matting AB: s websidor använder "cookies". En cookie är en textfil placerad på din hårddisk av Matting AB:s
webbserver. Vi använder cookies för att spara tid för dig när du använder vår webbportal. Vi kommer inte
lämna ut någon information som samlats på detta sätt till tredje part.
SÄKERHET
Vi hanterar all personlig information på ett professionellt sätt, vilket skyddar mot obehörig åtkomst eller
användning. I de fall vi använder externa systemleverantörer, så har vi Biträdesavtal med dem, för att
säkerställa att de uppgifter som de hanterar för vår räkning är skyddade.
ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY
Matting AB kan komma att uppdatera dessa villkor, ex. vid ändringar i lagstiftning eller andra förändringar.
KONTAKT
För frågor om Matting AB:s behandling av information, kontakta oss på personuppgift@matting.se.

