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UTEVISION är förpliktigad att skydda din integritet och denna
sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör
med den.
UTEVISION varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev,
registrerade uppgifter eller användningstrender till något bolag eller någon
annan organisation utanför vårt företag. UTEVISION delar informationen
med web producent/host eller reklambyrå som arbetar på vårt uppdrag för
att kunna erbjuda service via hemsidan. Vi kan ge dina uppgifter vidare till
andra leverantörer, t ex en distributör av direktreklam om detta är
nödvändigt med anledning av begäran att anskaffa produkt, service eller
speciell information via denna hemsida.
Oavsett när du blir kontaktad via e-mail får du information om hur du kan
undvika fortsatt uppdatering via e-mail.
Uppgifter kan aldrig bli 100 procent garanterade på internet och med
anledning av detta kan UTEVISION inte påtaga sig ansvar för sekretessbrott
när Internet används.
UTEVISION använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur
du använder vår hemsida. Användningen av cookies sker mot bakgrund av
att du konfiguerar din tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av
information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera
dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet till att
kundanpassa och göra sidan mer relevant för dig vid användning. Cookies
används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera
innehållet i dina filer.
Du kan förhindra lagringen av cookies genom att göra en lämplig inställning
i din webbläsare. Vi måste dock påpeka att om du gör det, kommer du inte
att kunna använda alla funktioner på denna hemsida i full utsträckning. Du
kan också förhindra förvärv och bearbetning av uppgifter som rör din
användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och genereras av
cookies från Google genom att helt enkelt ladda ner och installera följande
Googles browser plug-in genom att klicka på följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Andra liknande plug-ins är också
tillgängliga från andra leverantörer beroende på den speciella webbläsare du
använder.
Eftersom vi använder oss av Google Analytics kommer dina personuppgifter
även att lämnas ut till Google. Med anledning av detta kan dina
personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles
servrar som finns placerade runtom i världen. Dina personuppgifter kan
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således komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än
där du bor. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till
tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man
behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte
din IP-adress med några andra personuppgifter som Google kan ha lagrat om
dig.
Uppgifter som vi analyserar kan exempelvis vara din IP-adress, senast gjorda
inköp, betalsätt och annan information som du har lämnat till oss som kund.
Vi kan komma att spara dina personuppgifter upp till tre år efter det att ditt
kundförhållande med oss har upphört för marknadsföringsändamål enligt
ovan. Vi ser dig som kund under den tid som du använder dig av några av
våra tjänster på vår sajt.. Vi ser dig även som kund under den tid som din
garantitid löper på produkt(er) som du har köpt av oss. Genom köp av
produkt(er) ur vårt sortiment, registrering av användarkonto hos oss
samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan.
Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt
meddelande till oss på nedan angivna adress.
Om du har lämnat personuppgifter till UTEVISION på elektronisk väg och
vill stryka dem, skriv till Poolharmoni Norden AB, Att:UTEVISION,
Tröskvägen 19, 263 53 Lerberget eller via e-mail till "support @ utevision.se"
. Denna begäran tar inte bort information i andra databaser inom
UTEVISION som inte var berörda när informationen lämnades.
Vänligen notera att denna sekretesspolicy endast gäller UTEVISION´s websida. Vår web-sida innehåller eventuellt länkar till andra adresser som inte
kontrolleras av oss. Dessa länkar tillhandahålls för att ge ökad service och du
märker genast om du lämnat vår sida. UTEVISION tar inget ansvar för hur
dessa andra web-sidor tillämpar sin sekretesspolicy/Privacy Policy.
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