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1. Integritetspolicyn i korthet

Allmänna hänvisningar
Följande hänvisningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter 
är all den data med vilka man kan identifiera dig personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd kan du läsa i vår integritetspolicy som 
finns under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsägaren. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet „Hänvisning till ansvarig instans“ 
i denna Integritetspolicy.

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du meddelar oss dem. Det kan ex. röra sig om data som du anger i ett kontaktformulär.
Andra uppgifter registreras automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen.

Det är främst tekniska data (till exempel webbläsare, operativsystem eller tidpunkten då du kom in på sidan). Insamlingen av denna information 
sker automatiskt så snart du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?
En del av informationen samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls felfri. Annan information kan användas för att analysera ditt 
användarbeteende.

Vilka rättigheter har du med avseende på dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att kräva 
korrigering eller radering av dessa data. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för 
framtiden. Dessutom har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part
När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker framför allt med så kallade analysprogram.
Detaljerad information om dessa analysprogram hittar du i nedan integritetspolicy.

2. Hosting

Alfahosting
Vi har vår webbplats hos Alfahosting. Leverantören är Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale) (nedan kallad Alfahosting). När 
du besöker vår webbplats samlar Alfahosting in olika loggfiler, inklusive dina IP-adresser.
För mer information hänvisas till Alfahostings sekretesspolicy:

https://alfahosting.de/datenschutz/.

Användningen av Alfahosting grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Vi har ett berättigat intresse av att de flesta tillförlitlig presentation av vår 
webbplats. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av följande grund av art. 6 § 1 mom. 1 
lit. a DSGVO och § 25 § 1 TTDSG, i den mån samtycket tillåter lagring av kakor eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. 
för att ta fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. 

Behandling av beställningar
Vi har ingått ett avtal om orderhantering (AVV) med den ovan nämnda leverantören.
Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som garanterar att leverantören endast behandlar personuppgifter om våra 
webbplatsbesökare i enlighet med dataskyddslagstiftningen. av våra webbplatsbesökare endast enligt våra instruktioner och i enlighet med 
DSGVO.

3. Allmänna hänvisningar och obligatorisk information

Dataskydd
Ägaren av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet 
med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna Integritetspolicy.
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När du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in.
Personuppgifter är all den data med vilka man kan identifiera dig personligen. Denna Integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad 
vi använder den till. Det förklarar också hur och för vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna 
mot tredje parts tillgång till data är inte möjligt.

Hänvisning till ansvarig instans
Det ansvariga instansen för databehandling på denna webbplats är:

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 3289288
E-Mail: info@akkuvision.de

Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och metoder för hur 
behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.) sker.

Lagringstid
Såvida inte en specifik lagringsperiod anges i denna Integritetspolicy förblir dina personuppgifter hos oss tills syftet med databehandlingen inte 
längre gäller. Om du gör en legitim begäran om att radera eller återkalla ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, 
såvida vi inte har några andra lagliga tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller kommersiella lagringsperioder), i det senare 
fallet sker raderingen efter att dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats
Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats
Om du har gett ditt samtycke till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 lit. a DSGVO eller artikel 9.2 a 
DSGVO, om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt artikel 9.1 DSGVO. I händelse av en Om det finns ett uttryckligt samtycke till 
överföring av personuppgifter till tredje land, sker behandlingen av uppgifterna också på grundval av följande i artikel 49.1 a i DSGVO. Om du har 
gett ditt samtycke till lagring av cookies eller tillgång till information i din terminal (t.ex. via fingeravtryck från enheten) kommer uppgifterna att 
behandlas på grundval av detta samtycke. fingeravtryck) behandlas uppgifterna också på grundval av § 25.1 TTDSG. Detta samtycke kan vara 
kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter behövs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället behandlar vi 
dina uppgifter. på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO. Om dina uppgifter dessutom krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem 
på grundval av artikel 6.1 i lagstadgad dataskyddsförordning. på grundval av artikel 6.1 c i DSGVO.

Dessutom kan databehandlingen baseras på vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO. Den relevanta lagstiftningen Den relevanta 
rättsliga grunden i varje enskilt fall förklaras i följande punkter i denna dataskyddsförklaring.

Lagstadgad dataskyddsombud
Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 3289288
E-Mail: info@akkuvision.de

Hänvisning om dataöverföring till USA och andra tredje länder
Vi använder bland annat verktyg från företag i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg 
är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi påpekar följande Vi vill påpeka att ingen nivå av 
uppgiftsskydd som är jämförbar med den i EU kan garanteras i dessa länder.
Amerikanska företag är till exempel skyldiga att överlämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga 
åtgärder mot detta. Du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. 
underrättelsetjänster) kan behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar i övervakningssyfte. Vi har inget 
inflytande över dessa Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling
Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett redan givet samtycke. 
Lagligheten i databehandlingen som utförts före återkallelsen förblir opåverkad av återkallandet.

Rätt till invändning mot insamling av uppgifter i speciella fall liksom mot direktreklam (Art. 21 GDPR)
OM DATAT BEHANDLAS PÅ GRUNDVAL AV ART. 6. 1 E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST MOTSÄGA DIG 
BEARBETNINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL BEROENDE PÅ DIN SPECIELLA SITUATION, DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR 
PROFILANALYS BASERAT PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN PÅ VILKEN DATABEHANDLINGEN ÄR BASERAD FINNS 
I DENNA INTEGRITETSPOLICY. NÄR DU LAGT FRAM EN INVÄNDNING UPPHÖR VI ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER, DETTA 
IFALL VI INTE KAN BEVISA ATT DET FINNS TVINGANDE LEGITIMA GRUNDER FÖR BEHANDLINGEN, GRUNDER SOM ÄR VIKTIGARE ÄN 
DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER BEHANDLING I SYFTE ATT VERKSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA 
ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21. 1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT NYTTJAS FÖR DIREKTREKLAM, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT 
BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER SOM RÖR DIG TILL FÖLJD AV SÅDAN REKLAM. DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILANALYS 
I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR KOPPLAT TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER, KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE 
LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21. 2 GDPR).
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Rätt att överklaga till den ansvariga tillsynsmyndigheten
I händelse av brott mot GDPR har de registrerade rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har 
sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga påverkar inte andra administrativa 
eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataöverföring
Du har rätt att få data som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal som överlämnas till dig eller till en 
tredje part i ett vanligt förekommande, maskinläsbart format. Om du kräver direkt överföring av data till en annan ansvarig person, kommer detta 
att ske endast i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering
Den här webbplatsen använder, av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, så som beställningar eller förfrågningar 
som du skickar till oss, som webbplatsägare, en SSL eller en TLS-kryptering.
En krypterad anslutning kan du känna igen på webbläsarens adressfält som ändrats från „http://“ till „https://“ och låsikonen i webbläsarfältet.

Då SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och korrigering
Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att utan kostnad få information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och 
mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt att korrigera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta 
oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen
Du har rätt att, under vissa omständigheter, begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
Du kan när som helst kontakta oss för detta ändamål. Rätten till begränsning av behandlingen föreligger i följande fall:

• Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under den tid, 
som vi kontrollerar dina uppgifter, har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

• Om behandlingen av dina personuppgifter är/har varit lagstridiga kan du kräva en begränsning av databehandling istället för en radering.
• Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att 

begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
• Om du har gjort invändningar i enlighet med Art. 21.1 GDPR, måste dina och våra intressen vägas upp. Så länge det ännu inte har 

fastställts vilka intressen som väger över, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – förutom deras lagring – endast användas med ditt samtycke 
eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl av stort 
allmänt intresse som behandlas av Europeiska unionen eller en medlemsstat.

Invändning mot e-post med reklam
Vi motsätter oss härmed användningen av de kontaktuppgifter som publiceras som en del av skyldigheten för rättsligt meddelande för att 
skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Webbplatsens ägare förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av 
oönskad sändning av reklaminformation, såsom skräppost.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies
Våra internetsidor använder så kallade „cookies“. Cookies är små textfiler och orsakar inte någon skada på din enhet. De sparas antingen tillfälligt 
under ett besök (session cookies) eller permanent (permanenta cookies) på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. 
Permanenta cookies förblir sparade på din enhet tills du raderar dem själv eller att din webbläsare raderar dem automatiskt.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt 
för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredje part (t.ex. cookies för genomförande av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte fungerar utan dem (t.ex. kundvagnens 
funktion eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har 
begärt (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) (nödvändiga cookies) lagras på 
grundval av artikel 6.1 f i DSGVO, såvida inte en annan rättslig grund anges.

Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra nödvändiga cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfri och 
optimerat sätt. tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbara igenkänningstekniker har begärts, ska har 
begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG); samtycket kan återkallas 
när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande 
av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Vi inaktivering av cookies kan 
funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

I den mån cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat inom ramen för denna 
Integritetspolicy och vid behov be om ditt samtycke.

Samtycke till cookies med Usercentrics
Den här webbplatsen använder tekniken Consent från Usercentrics för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din slutenhet eller till 
användning av viss teknik och för att dokumentera detta samtycke i enlighet med dataskyddslagstiftningen. eller till användningen av viss teknik 
och att dokumentera detta på ett sätt som är förenligt med dataskyddet. Leverantören av denna teknik är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 
7, 80331 München, Tyskland, webbplats:
https://usercentrics.com/de/ (nedan kallade „Usercentrics“).
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När du går in på vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:
Ditt samtycke eller återkallande av ditt samtycke. 

• Din IP-adress
• Information om din webbläsare
• Information om din terminalenhet
• Tidpunkt för ditt besök på webbplatsen

Usercentrics lagrar dessutom en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela dig det eller de samtycken som beviljats eller återkallats. De 
uppgifter som samlas in på detta sätt lagras tills du ber oss att radera dem, tills du själv raderar Usercentrics-cookien eller tills syftet med att lagra 
uppgifterna inte längre är tillämpligt. Obligatoriska lagringsskyldigheter förblir oförändrade.

Usercentrics används för att få det samtycke som krävs enligt lag för att använda viss teknik. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 c i 
DSGVO.

Behandling av beställningar
Vi har ingått ett avtal om orderhantering (AVV) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett kontrakt dataskyddslagstiftningen, som 
garanterar att leverantören endast behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare i enlighet med vår i enlighet med våra instruktioner 
och i enlighet med DSGVO.

Server-loggfiler
Internetleverantören samlar och lagrar automatiskt information i så kallade server-loggfiler, som din webbläsare automatiskt sänder till oss. Dessa 
är:

• Webbläsartyp och webbläsarversion
• operativsystem som används
• hänvisnings-URL
• Värdnamn för åtkomstdatorn
• Tidpunkt för serverbegäran
• IP-adress

Uppgifterna slås inte samman med andra datakällor.

Insamlingen av dessa data utförs enligt Art. 6.1 f GDPR Webbplatsägaren har ett legitimt intresse av att webbplats visas upp tekniskt felfritt och 
optimerad – för detta måste server-loggfilerna registreras.

Kontaktformulär
När du skickar förfrågningar till oss med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågansformuläret, inklusive kontaktuppgifterna 
som du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi delar inte dessa uppgifter utan ditt 
samtycke.

Bearbetningen av dessa data utförs enligt Art. 6.1 b i GDPR, förutsatt att din begäran är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller krävs 
för att vidta förhandlingsåtgärder.. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar 
som skickas till oss (Art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (Art 6.1 a GDPR) om detta begärdes.

Uppgifterna som du anger i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss ta bort den, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med 
datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har slutbehandlats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – särskilt lagringstider – 
förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax
Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, kommer din begäran, inklusive all personlig information som framgår ur den (namn, förfrågan) 
att lagras och behandlas av oss för att behandla din begäran. Vi delar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Bearbetningen av dessa data utförs enligt Art. 6.1 b i GDPR, förutsatt att din begäran är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller krävs 
för att vidta förhandlingsåtgärder.. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar 
som skickas till oss (Art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (Art 6.1 a GDPR) om detta begärdes.

Uppgifterna som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du ber oss ta bort den, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet 
med datalagring gäller inte längre (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagstadgade lagringstider 
– förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och reklam

Google Tag Manager
Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. 
Google Tag Manager skapar inga användarprofiler, lagrar inga cookies och utför inga oberoende analyser. Den tjänar bara till att hantera och spela 
ut de verktyg som är integrerade via den. Google Tag Manager registrerar dock din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag 
i USA.

Användningen av Google Tag Manager grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att snabbt och 
okomplicerat kunna integrera och hantera olika verktyg på sin webbplats. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen 
uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information 
i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i enlighet med TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Google Analytics
Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited („Google“), Gordon 
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House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. På så sätt får webbplatsoperatören 
följande olika användningsuppgifter, t.ex. sidvisningar, vistelsetid, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa uppgifter är 
tilldelas användarens respektive slutenhet. En tilldelning till ett enhets-ID sker inte.

Google Analytics gör det dessutom möjligt för oss att registrera bl.a. dina mus- och rullrörelser och klick. Google Analytics använder dessutom 
olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade uppgifterna och använder tekniker för maskininlärning i dataanalysen.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren för att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller 
fingeravtryck från enheten). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-
server i USA och lagras där.

Användningen av detta analysverktyg grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att Analys av 
användarnas beteende för att optimera både webbplatsen och reklamen. I den mån ett motsvarande samtycke har lämnats samtycke har begärts, 
utförs behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån som lagring av cookies eller tillgång till 
information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när 
som helst.

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: 
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Insticksprogram för webbläsare
Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande 
länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling av beställningar
Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder 
Google Analytics.

Google Ads
Webbplatsens ägare använder Google Ads. Google Ads är ett online annonseringsprogram som drivs av Google Ireland Limited („Google“), 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser om användaren anger vissa söktermer 
på Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas baserat på användardata som är tillgängliga på Google (t.ex. platsinformation 
och intressen) (målgruppsinriktning). Som webbplatsägare kan vi utvärdera dessa data kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka 
söktermer som ledde till att våra annonser visades och hur många annonser som ledde till motsvarande klick.

Användningen av Google Ads utförs enligt Art. 6.1 f GDPR. Webbplatsens ägare har ett legitimt intresse av att marknadsföra sina tjänsteprodukter 
så effektivt som möjligt.

Dataöverföringen till USA bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Detaljer hittar du här:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google konverteringsspårning
Den här webbplatsen använder Google Conversion Tracking. Leverantören är Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Irland.

Med Googles konverteringsspårning kan Google och vi känna igen om användaren har utfört vissa åtgärder. Vi kan till exempel utvärdera vilka 
knappar på vår webbplats som klickades hur ofta och vilka produkter som särskilt ofta visades eller köptes. Denna information används för att 
skapa konverteringsstatistik. Vi får reda på det totala antalet användare som klickade på våra annonser och vilka åtgärder de vidtog. Vi får 
ingen information som gör att vi kan identifiera användaren personligen. Google använder cookies eller jämförbara igenkänningstekniker för 
identifiering.

Användningen av Googles konverteringsspårning grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO.Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att 
analysera användarnas beteende för att optimera både webbplatsen och reklamen. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen 
uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information 
i användarens terminal (t.ex. fingeravtryck från enheten) enligt definitionen i TTDSG.  Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Googles konverteringsspårning finns i Googles sekretesspolicy: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevsdata
Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera 
att du är innehavaren till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller samlas 
endast in på frivillig basis. För hanteringen av nyhetsbrevet använder vi leverantörer av nyhetsbrevstjänster, som beskrivs nedan.

Rapidmail
Den här webbplatsen använder rapidmail för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., 
Tyskland.
Rapidmail är en tjänst som bland annat gör det möjligt att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev.
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De uppgifter du anger för att få nyhetsbrevet lagras på Rapidmails servrar i Tyskland.

Data-analys genom Rapidmail
För analysens syfte innehåller e-postmeddelanden som skickas med Rapidmail en så kallad  „tracking pixel“, som ansluter sig till Rapidmail-
servrarna när e-postmeddelandet öppnas. På detta sätt kan man avgöra om ett nyhetsbrev öppnades.

Med hjälp av Rapidmail kan vi dessutom avgöra om och vilka länkar som klickas på i nyhetsbrevet. Alla länkar i I e-postmeddelandet finns så 
kallade spårningslänkar, med vilka dina klick kan räknas. Om du inte vill att Rapidmail ska analysera måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. 
För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.

För mer information om Rapidmails analysfunktioner, se följande länk:
https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Rättslig grund
Databearbetningen sker på grundval av ditt samtycke 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Lagligheten i databehandlingen 
som utförts före återkallelsen förblir opåverkad av återkallandet.

Lagringstid
De uppgifter som du har lagrade hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller nyhetsbrevets tjänsteleverantören 
tills du avslutar prenumerationen av nyhetsbrevet och kommer att raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du har avslutat 
prenumerationen på nyhetsbrevet. Detta påverkar inte data som sparats hos oss för andra ändamål.

När du har avregistrerat dig från listan över nyhetsbrev kommer din e-postadress att lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänster i en 
svart lista om det behövs för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål 
och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla rättsliga krav när vi skickar 
nyhetsbrev (legitimt intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om 
dina intressen väger tyngre än vårt legitima intresse.

Mer information finns i datasäkerhetsinformationen från Rapidmail på:
https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Avslutande av avtal för uppdragshantering
Vi har ingått ett avtal om orderhantering (AVV) med den ovan nämnda leverantören.
Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att leverantören endast behandlar personuppgifter om våra 
webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med DSGVO. av våra webbplatsbesökare endast enligt våra instruktioner och 
i enlighet med DSGVO.

7. Plugins och verktyg

YouTube med utökat dataskydd
Denna webbplats bäddar in videor från YouTube. Sidornas ägare är Google Ireland Limited („Google“),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube betyder detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare 
på den här webbplatsen innan de tittar på videon. Överföringen av data till YouTube-partner utesluts inte nödvändigtvis av det utökade 
dataskyddsläget. Så här ansluter YouTube till Google DoubleClick-nätverket oavsett om du tittar på en video.

Så snart du startar en YouTube-video på den här webbplatsen upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Därmed informeras YouTube-servern 
om vilka av våra sidor du har besökt.
Om du är inloggad på ditt YouTube-konto låter du YouTube tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom 
att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din enhet efter att ha startat en video eller använda jämförbara Igenkänningstekniker (t.ex. 
enhetsfingeravtryck). På detta sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att 
samla in videostatistik, förbättra användbarheten och förhindra bedrägeriförsök.

Eventuellt kan ytterligare databehandlingsåtgärder utlösas efter starten av en YouTube-video, som vi inte har något inflytande över.

Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen 
uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information 
i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i enlighet med TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Du hittar mer information om dataskydd på YouTube i deras integritetspolicy på:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (hostas lokalt)
Denna sida använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för enhetlig visning av teckensnitt. Google-typsnitt har installerats 
lokalt. Det finns ingen anslutning till Googles servrar.

Ytterligare information om Google Web Fonts hittar du under
https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.


