Integritetspolicy
UVECO AB (” eller ”vi”) och i Bergman& Beving-koncernen ingående bolag behandlar personuppgifter
om de personer som besöker och använder våra digitala plattformar och tjänster.
UVECO värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling
av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom UVECO sker i enlighet med tillämplig
lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och gäller för
samtliga Bergman & Beving-koncernens hemsidor, mobilappar och plattformar i sociala medier (nedan
”Digitala Kanaler”).
Genom att besöka/använda någon av våra Digitala Kanaler samtycker du till att vi behandlar dina
personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan
kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och
kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används de?
När du besöker/använder eller kommunicerar med oss i våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla
in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och geografisk position. Om
du anmäler dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du
väljer att lämna till oss behandlas.
Personuppgifterna samlas in (i) för att vi ska kunna kommunicera med dig, (ii) för att administrera
marknadsaktiviteter, samt (iii) för att underhålla, utveckla och förbättra våra Digitala Kanaler och de
plattformar som de tillhandahålls på.
Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och
kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och
som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på
info@uveco.se

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniskaoch organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst,
ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att hjälpa till
med marknadsföring, analysera data och att tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter kan
innebära att våra samarbetspartners, både inom EU och utom EU, får tillgång till dina personuppgifter.
Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning åläggs alltid att säkerställa en hög skyddsnivå för
personuppgifterna.
Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i någon
annan utsträckning än vad som beskrivits här.

Externa länkar
Denna integritetspolicy gäller för information som vi behandlar om dig inom ramen för våra Digitala
Kanaler. Våra Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som vi
inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer
för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.
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Rätt till information
Du har rätt att när som helst begära att vi ska sluta att behandla dina personuppgifter, varvid vi
kommer göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta
behandla dem. Vänligen kontakta i sådant fall oss på info@uveco.se. Du har även rätt att en gång per
år, på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som vi har
registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade. Vid begäran om information enligt
detta stycke kommer vi att säkerställa identiteten på frågeställaren innan vi besvarar förfrågan.

Därför använder vi cookies
Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats.
Cookies hjälper våra Digitala Kanaler att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt
besök (t.ex. önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar).

Så avböjer du användningen av cookies
Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din
webbläsare. Tänk på att du då kan förlora några användbara funktioner såsom personalisering av den
Digitala Kanalen och "kom-ihåg-mig-funktioner”.

Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är UVECO AB, eller i förekommande
fall annat bolag i Bergman & Beving-koncernen. Om du har frågor om hur vi behandlar dina
personuppgifter, eller i övrigt vill komma i kontakt med oss i personuppgiftsfrågor, är du välkommen att
kontakta oss på info@uveco.se.
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Privacy Policy
UVECO AB ( or “we”), and all companies that belong to the Bergman & Beving Group, process
personal data about persons who visit and use our digital platforms and services.
LUNA protects personal privacy and strives for a high level of protection in all processing of personal
data. All handling of personal data within UVECO are in accordance with applicable law. This Privacy
Policy describes how we treat your personal data and applies to all UVECO’s websites, mobile apps
and platforms in social media (hereinafter "Digital Channels").
By visiting/using any of our Digital Channels, you agree to that we process your personal data as set
out below.

What is personal data?
Personal data is all information that can be linked directly or indirectly to a living physical person. This
means that data such as, for example, name and contact details constitute personal data.

What kind of personal data do we collect and how is the data used?
When you visit/use or communicate with us through our Digital Channels, we may collect information
about you such as your name, mailing address, email address, mobile number and geographical
location. If you sign up for newsletters, participate in competitions or the like, any additional personal
data you choose to submit to us may also be processed.
The personal data is collected (i) in order for us to communicate with you, (ii) to manage marketing
activities, and (iii) to maintain, develop and improve our Digital Channels and the platforms on which
they are provided.

The protection of personal data
We maintain a high level of security for your personal data and have for this purpose taken appropriate
technical and organisational security measures to protect your personal data from unauthorised
access, modification, dispersion or destruction.

Restrictions of disclosure of personal data
We may hire external partners to perform tasks on our behalf, such as help with marketing, data
analysis, and to provide services. The execution of these tasks may mean that our partners, both
within the EU and outside the EU, have access to your personal data. Companies that handle
personal data on our behalf are always required to ensure a high level of protection of personal data.
We may also disclose personal data to third parties, such as the police or other authorities, in the case
of a criminal investigation or if we are otherwise required to provide such information according to law
or decisions by proper authority.
We will not to any extent sell, or otherwise disclose your personal data, other than herein described.

External links
This Privacy Policy applies to personal data that is processed within our Digital Channels. Our Digital
Channels may sometimes contain links to external websites or services that we do not control. If you
follow a link to an external site, you are encouraged to review the privacy policy that apply to the
webpage in question.

Right to information
You are at any time entitled to request that we stop processing your personal data, and we will do so
unless there is a law or other provision that requires us to continue. In such case, please contact us at
info@uveco.se . Once a year you are also entitled to, upon a written request signed by you, obtain
information about the personal data that we have recorded about you and to get any inaccurate data
corrected. In case of such requests, we will determine the identity of the enquirer before processing
the request.
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Why we use cookies
Cookies are small text files that are placed in your computer or mobile phone when you visit a website.
The cookies help our Digital Channels to recognise your device and to remember information about
your visit (such as desired language, font size and other settings).

How you decline the use of cookies
You can deny the use of cookies by adjusting, or by selecting certain settings in your browser. Keep in
mind that you may lose some useful features such as personalisation of the Digital Channel and
"remember-me features".

Contact information
UVECO AB, or if applicable other companies in the Bergman & Beving Group, is responsible for
processing your personal data. If you have questions about how we treat your personal data or for
other reason want to contact us regarding personal data, please contact us at info@uveco.se.
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