
 

Behandling av personuppgifter 
 
I det följande redogörs för hur Iveco Sweden AB (“Bolaget”) behandlar de personuppgifter som du 
lämnar efter dig eller lämnar när du besöker Bolagets webbplats samt använder webbplatsens olika 
tjänster. 
 
Genom att använda och besöka den här webbplatsen godkänner du nedanstående villkor. OM DU 
INTE ACCEPTERAR villkoren, ber vi dig vänligen att lämna webbplatsen. 
 
1. Insamling av personuppgifter 
 
1.1 Du kommer alltid att informeras före insamlingen om att vi samlar in dina personuppgifter. De 
personuppgifter vi samlar in kan till exempel omfatta ditt namn, e-postadress, hemadress och lik-
nande personuppgifter. 
 
2. Vad använder vi uppgifterna till? 
 
2.1 Det är upp till dig om du vill lämna personuppgifter till oss. Vi samlar in personuppgifter för att 
kunna genomföra en beställning/order, tillhandahålla en tjänst, registrera dig för önskade anlägg-
ningar, eller för att skicka ut broschyrer och annan information om våra produkter och vår verksam-
het. 
 
2.2 Bolaget använder dina personuppgifter för marknadsföring, med förbehåll för vad som är tillåtet 
enligt tillämplig lag. Du har alltid möjlighet att ange att du inte längre vill ta emot fler e-post eller an-
nan kommunikation från oss. 
 
3. Säkerhet 
3.1 Bolaget har vidtagit säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller våra 
höga säkerhetskrav. Bolaget strävar efter så bra som möjligt för att skydda kvaliteten och integriteten 
för dina personuppgifter. 
 
4. Tillgång till dina personuppgifter m.m. 
 
4.1 Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Bolaget behandlar om dig. Du har också rätt 
att invända mot insamlingen och mot den vidare behandlingen 
av dina personuppgifter. Du har härutöver också rätt att få dina personuppgifter 
rättade, blockerade eller raderade om sådana personuppgifter inte har behandlats 
i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). 
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5. Länkar till andra webbplatser 
 
5.1 På Bolagets webbplats kan det finnas länkar till andra webbplatser eller till 
integrerade webbplatser. Bolaget ansvarar inte för innehållet på andra företags 
webbplatser eller deras metoder när det gäller insamling av personuppgifter. Du 
uppmanas att alltid att, när du besöker andra webbplatser, läsa användarvillkoren 
som gäller för den webbplatsen du besöker samt även andra relevanta villkor. 
 
6. Rättelse av personuppgifter, rätten att frånträda våra tjänster och dina 
övriga rättigheter m.m. 
 
6.1 Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller radera personuppgifter som vi har om 
dig eller inte vill ta emot fler meddelanden från oss eller om du har frågor om 
ovanstående riktlinjer kan du kontakta oss enligt nedan. 
 
Du har också rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig. Sådan anmälan ska göras skriftligen till oss 
enligt nedan (ej via e-post). 
 
Iveco Sweden AB 
Arlövsvägen, Box 46 
232 21 Arlöv 
 
E-mail: iveco-nordic@iveco.com 
Telefon: 040-43 11 30 

 
 
 
 


