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BESKYTTELSE AF PERSONLIG DATA
Al behandling af personligt data sker i overensstemmelse med General Data Protection Regulation data GDPR. Matting AB gemmer
personligt data, som ex. mail adresser, navne, adresser og telefonnumre når det er aftalt eller ved gensidig fordele, ex. Med
udgangpunkt i din profession og/eller indenfor hvilken branche du arbejder. Vi anvender de teknikker for webportaler og sider, som
er inkluderet i platformen, for at give dig en så sikker og effektiv onlineoplevelse som muligt. Når du besøger en af Matting AB’s
hjemmesider, accepterer du samtidig de retningslinjer, som er beskrevet i disse betingelser og vilkår.
Information omkring brugerens hardware og software kan automatisk blive indsamlet af Matting AB. Ex. informationer om: IP
Adresse, browser type, domain, Access time og ekstern URL.

ANVENDELSE AF PERSONLIG DATA
Matting AB indsamler og benytter personligt data omkring brugeren, som beskrevet ovenfor, for at kunne gennemføre forretninger
og levere produkter og tjenester.
Matting AB benytter også disse data til, at informere dig om produkter og tjenester som er tilgængelige hos os. Til dette formål kan
disse data videregives til Matting AB’s partnere. Du har krav på adgang til de personlige data vi har om dig. Hvis informationen ikke
er korrekt eller irrelevant, bedes du venligst kontakte os, så vi kan foretage de nødvendige rettelser. Vi har indlagte rutiner der
sikre, at vores system bliver opdateret og vedligeholdt jævnligt, med faste intervaller.

ANVENDELSE AF COOKIES
Matting AB’s hjemmesider anvender cookies. En cookie e en tekst fil placeret på din harddisk af Matting AB’s web server. Vi
anvender cookies for, at du skal spare tid, når du anvender vores webportal. Vi videregiver ikke information, som bliver samlet via
cookies, til tredje part.

SIKKERHED
Vi behandler personligt data på en professionel måde, hvilket beskytter mod uautoriseret adgang og anvendelse. I de tilfælde hvor
vi benytter eksterne system leverandører, har vi særskilte aftaler med dem, for at sikre at det data de anvender på vegne af os,
bliver beskyttet.

ÆNDRINGER AF DENNE POLITIK
Matting AB kan opdatere disse vilkår ex. Ved ændringer i lovgivningen eller andre ændringer.

KONTAKT
For spørgsmål om Matting AB’s behandling af data, kontakt os på personuppgift@matting.se

