Villkor för användandet av BoKlok webbplats

Välkommen till BoKlok webbplats. Genom att besöka och använda BoKlok webbplats

godkänner du, utan begränsning eller förbehåll, följande villkor.
Garantiförbehåll och ansvarsbegränsning

Även om BoKlok AB har gjort allt för att se till att informationen på den här webbplatsen

är korrekt, tillhandahålls innehållet "i befintligt skick" utan garantier av något slag, vare
sig uttryckliga eller underförstådda.

BoKlok AB lämnar heller inga garantier avseende informationens riktighet eller

tillförlitlighet på tredjepartswebbplatser som nämns på vår webbplats eller till vilka det

finns länkar och avsäger sig allt ansvar för material som tagits fram eller offentliggjorts av
tredje part på dessa webbplatser.

Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel.
Upphovsrätt

Upphovsrätten på denna webbplats och information som lagts ut på denna webbplats

gäller bland annat text, bilder och ljud samt information som kommer från BoKlok, dess
licenstagare, ägare eller annan, tillkommer BoKlok AB. Alla rättigheter är förbehållna.

Ingen information på den här webbplatsen får återges, mångfaldigas, kopieras, överföras,
vidarebefordras, distribueras, lagras, ändras, laddas ner, återanvändas, publiceras,

licensieras, anslås på nytt, säljas eller utnyttjas på annat sätt för kommersiella ändamål

utan föregående medgivande från BoKlok AB. Innehållet får emellertid återges, lagras och
laddas ner för icke-kommersiellt och privat bruk, eller där så anges, förutsatt att all

upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt i fråga om materialet bibehålls.
Pressinformation och andra offentliga handlingar får användas vid offentlig
kommunikation om källan anges.
Säkerhet

BoKlok AB använder exempelvis brandväggar och system för verifiering som är av

branschstandard för att sekretessen kring dina uppgifter ska bevaras. Vi kan dock inte
garantera fullständig säkerhet, eftersom det inte finns på Internet.

BoKlok policy för behandling av personuppgifter på Internet

BoKlok AB tillhandahåller härmed information till alla sina kunder om sin policy för

behandling av personuppgifter på Internet. BoKlok AB försäkrar att vi gör vårt yttersta för
att skydda integriteten för besökarna på denna hemsida.
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Vilken typ av information samlar vi in och hur använder vi den?

BoKlok samlar bara in personuppgifter som förnamn, efternamn, adresser, och e-

postadresser om uppgifterna lämnats frivilligt av dig. Personuppgifterna samlas in för att

få dina synpunkter på våra hemsidor och produkter eller för att kunna skicka nyhetsbrev,
inbjudan till försäljningsstart eller andra aktiviteter.
Medgivande

Genom att frivilligt lämna personuppgifter "online" på Internet medger du att BoKlok AB
behandlar informationen i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning. Du kan
dock när som helst meddela oss att du önskar återkalla detta samtycke. I sådant fall
kommer ingen ytterligare behandling av personuppgifter om dig att äga rum.
Vem får tillgång till personuppgifterna?

BoKlok AB kan komma att anlita företag för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till

exempel fullföljande av beställningar, hjälp med marknadsföring, utförande av tekniska
tjänster för våra hemsidor etc. Dessa företag kan komma att få tillgång till person-

uppgifter om det är nödvändigt för fullgörandet av sådana funktioner. Företagen får

endast använda sådana uppgifter för att fullgöra denna funktion och inte i något annat
syfte.

BoKlok AB säljer, överför eller avslöjar inte personuppgifter till någon tredje part.

BoKlok AB förbehåller sig rätten att använda eller avslöja information om det är

nödvändigt för att uppfylla någon lag, reglering eller myndighets begäran, för att skydda
hemsidans integritet, för att uppfylla dina önskemål eller för att samarbeta vid

polismyndighets utredning eller en utredning som rör ett allmänt säkerhetsintresse.
Vilken kontroll har du över informationen?

Du har full kontroll över den information du lämnar till oss. Om du vid något tillfälle

skulle vilja ändra eller radera den information du lämnat så kan du enkelt göra detta
genom att kontakta oss på nedanstående e-post eller postadress.

Vad är cookies och hur använder BoKlok cookies?

"Cookies" är delar av information som en hemsida överför till en individs hårddisk i

statistiksyfte. Cookies möjliggör för hemsidan att komma ihåg viktig information som gör
ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder BoKlok

cookies för att förbättra din Internetupplevelse. Till exempel håller vi reda på hur många
besökare vi har på hemsidan.

Om du inte vill ta emot en cookie kan du använda alternativen på din webbläsare och
ställa in så att du blir underrättad när du tar emot en cookie. Klicka på "Hjälp" i din
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webbläsare om du vill lära dig hur du kan ändra inställningar för cookies. Om du

deaktiverar alla cookies är det inte säkert att Du kan ta del av alla funktioner på denna
hemsida.

Hur fungerar det med länkar till andra hemsidor?

Vi kan komma att erbjuda länkar till andra hemsidor som inte drivs av BoKlok AB. Om du

besöker någon av dessa länkade hemsidor bör du ta del av vilka regler och vilken policy
som gäller för dessa hemsidor. Vi är inte ansvariga för andra företags policy eller
handlingar.

Kommer policyn att ändras?

Med tiden kan det bli nödvändigt för BoKlok AB att göra ändringar i denna policy. Vi

föreslår därför att du regelbundet kontrollerar policyn. Vi försäkrar dock att om några
ändringar genomförs så kommer dessa inte att tillämpas retroaktivt och inte heller
kommer de att ändra vår behandling av tidigare insamlad information.
Hur kontaktar man oss?

Om Du har frågor angående användandevillkor och BoKlok policy för behandling av

personuppgifter på Internet, kontakta oss gärna på:
BoKlok AB

205 33 Malmö
Sverige

+46 10 448 00 00
info@boklok.com
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