
Information om personuppgiftsbehandling 

1. Introduktion 

EU Betong-element AB ta hand om alla kundinformationer och integritet och är avsedd att 
skydda kundens intresse. Det här dokumentet innehåller information om behandling av 
personuppgifter av kund och intressenter och personer som besökte vår webbplats. 

EU Betong-element AB förbehåller sig rätten att maila kunden om informationer av sina 
aktiviteter och utveckling av betongelementmarknad i Sverige och utomlands. Varje enskild 
intressent har möjlighet att sluta eller kommer in i detta, man görs genom att skicka ett mail 
till info@betong-element.se med "ingen information" i e-postmeddelandet. EU Betong-
element AB vill inte skicka ytterligare material än de som krävs en överenskommelse med 
intressenter.  

 

2. Personligt identifierbar information 

När kunden eller intressenter registrerar sig till att vill har informationer om svensk och 
utländsk marknad måste vi tillhandahålla personuppgifter från de. Det är mest namn, 
telefonnummer och e-postadressen. 

 

3. Meddelande E-postinformation 

EU Betong-element AB ger regelbundet information om sina kunskaper om svensk och 
utländsk byggmaterielmarknad till intressenter i form av e-post. Meddelande e-
postmeddelanden ska skickas direkt till intressenter tillhandahåller vid registrering, eller i 
händelse av att registreringen har gjorts av en administratör. Varje intressent kan välja bort 
genom att skicka ett mail till info@betong-element.se med "ingen information" i e-
postmeddelandet. 

 

4. Användning av dina personuppgifter 

EU Betong-element AB använder personlig information för att informerar kunder och 
intressenter om sin kunskap, svensk och utländsk byggmaterielmarknad. 

Om e-postadressen eller mobilnummer ges till EU Betong-element AB, kan intressenter och 
kunden åtkomst via en trådlös enhet, intressenter och kunden kan bestämmer att ta emot 
sådana meddelanden. Kunden och intressenter har rätt att välja bort sådana meddelanden 
med hjälp av e-post, se separat avsnitt nedan.  

EU Betong-element AB säljer eller delar inte personlig information om kunden och 
intressenter till andra.  

 

5. Opt-out policy 

EU Betong-element AB gör det möjligt för kunden och intressenter att bestämmer om man 
vill har bort personuppgifter. Så att man blir inte mer informerat om svensk och utländsk 



byggmaterialmarknad. För att välja bort, skicka till e-post till info@betong-element.se  med 
"ingen information" i meddelandet.   

  

6. säkerhet 

EU Betong-element AB gör allt för att skydda personuppgifter från obehörig eller oavsiktlig 
åtkomst, avslöjande, missbruk eller behandling, eller från förändring, förstörelse eller förlust. 
Personuppgifter ligger på en lokal dator och i molnet i internet. 

 

7. Klagomål 
 
Om du har frågor eller klagomål så kan du skriva oss till info@betong-element.se 

 


