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 WAVINS POLICY FÖR DATASKYDD OCH COOKIES 

”Vi skyddar dina uppgifter och ger dig full öppenhet om och kontroll över uppgifterna” 

Detta är policyn för dataskydd och användning av cookies för webbplatsen WAVIN.SE (nedan kallad ”webbplatsen”). 
Denna policy gäller alla personuppgifter som Wavin B.V. och Aktiebolaget Svenska Wavin, Kjulamon 6, 63506 Eskils-
tuna, nedan kallade ”vi”, ”oss” eller ”vår”, ”vårt”, ”våra”, behandlar om besökare på webbplatsen (nedan kallad: ”du”, 
”dig” och ”dina uppgifter”) via webbplatsen. Denna policy förklarar hur vi använder de uppgifter som vi samlar in via 
webbplatsen och vilka rättigheter du har beträffande dina personuppgifter. 
Detta dokument innehåller följande information: 

1. Hur vi samlar in och lagrar personuppgifter 
2. Hur vi kan dela personuppgifter 
3. Hur vi skyddar dina uppgifter 
4. När vi kommer att radera dina uppgifter (lagringsperioder) 
5. Dina rättigheter 
6. Ändringar 
7. Kontakta oss 

1. Hur vi samlar in och lagrar personuppgifter 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt identifierar en fysisk person. Sådan information kan vara ett 
namn, en e-postadress eller en dators IP-adress. 
Vi behandlar uppgifterna för nedan beskrivna ändamål. Du hittar mer information i punkt 2 beträffande insamling av 
personuppgifter via cookies. Wavin lagrar relevant information om webbplatsträffar, besökande, kontakter och kunder 
i olika system för att kunna ge kunder eller potentiella kunder bästa möjliga service. Viss information används för att 
kontakta dig eller för att få hjälp med segmentering och profilering. Vi ska nu förklara vilken slags information vi lagrar 
och varför vi behöver denna information. 
 
 A. MINA WAVIN-KONTON 
För att kunna logga in på mitt Wavin-konto, där du kan få personligt anpassade tjänster, som personliga områden och 
dokumentbibliotek, lagrar Wavin användarnamn (e-postadress), lösenord, förnamn, efternamn och företagsnamn. Vi 
har rätt att behandla dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen eftersom de är nödvändiga 
för att säkerställa åtkomst till vår webbplats. Du åläggs att ange personuppgifter för detta ändamål. Om du inte anger 
personuppgifter för detta ändamål, kan vi inte ge dig tillgång till ditt konto eller lämna specifik information. 

 B. KONTAKTFORMULÄR 
För att kunna besvara frågor eller kommentarer via kontaktformulär kan vi be om din e-postadress och alternativt ditt 
namn och företagets namn. Vi har rätt att behandla dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordnin-
gen eftersom denna information är nödvändig för att besvara dina frågor. Du åläggs att ange personuppgifter för detta 
ändamål. Om du inte anger personuppgifter för detta ändamål, kan vi inte kontakta dig och besvara din fråga. 

 C. NYHETSBREV 
För att kunna skicka nyhetsbrev till mottagare av Wavins nyhetsbrev, ber vi om din e-postadress och alternativt ditt 
namn, dina initialer och ytterligare information, som företagsnamn eller en funktionell klassificering, för att kunna 
skicka lämpligt innehåll till dig. Om du tar emot vårt nyhetsbrev, kan vi använda ditt elektroniska klickbeteende till att 
personanpassa nyhetsbrevet och webbplatsen för dig. Vi har rätt att behandla dessa uppgifter om du samtycker till 
det. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du inte anger personuppgifter för detta ändamål, kommer vi inte 
att skicka nyhetsbrev till dig.

 D. WEBBASERADE KAMPANJER 
För att motivera och hålla kontakten med kunder och potentiella kunder lanserar Wavin ofta kampanjer. Utöver in-
formation om abonnemang på nyhetsbrev kan vi be om ytterligare information som adresser, telefonnummer eller 
produktanvändning för att lämna relevantare innehåll och meddelanden till våra besökare och användare för pris-
matchning och andra ändamål. Mer information lämnas per kampanj. Vi har rätt att behandla dessa uppgifter om du 
samtycker till det. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du inte anger personuppgifter för detta ändamål, 
kommer vi inte att ge dig innehåll och meddelanden som är relevanta för dig. 



 E. E-POSTMARKNADSFÖRING 
Vi kan inhämta din e-postadress och alternativt ditt namn, dina initialer och ytterligare information, som företagsn-
amn eller en funktionell klassificering, för att skicka kommersiella e-brev till dig. Vi har generellt rätt att behandla 
dessa uppgifter om du samtycker till det. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Men om du angav dina kon-
taktuppgifter i avsikt att motta kommersiella e-brev från oss, eller om du redan är vår kund (någon som Wavin säljer 
en produkt eller tjänst till och om kontaktuppgifterna inhämtades i samband med sådan försäljning) och e-brevet 
gäller liknande tjänster eller produkter, kan vi i enlighet med artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen behandla dina 
personuppgifter utan ditt samtycke, eftersom denna information är nödvändig för att bedriva vår affärsverksamhet. I 
sådant fall kan du motsätta dig användningen av personuppgifterna när helst vi skickar ett e-brev till dig. 

 F. SOCIALA MEDIER 
 Vi levererar vårt innehåll till våra målgrupper via sociala medier för att upprätthålla kontakten med Wavin 
i de miljöer där våra målgrupper är mest aktiva. Vi kan lagra kontaktögonblick och beteenden som är reaktioner 
på vårt innehåll eller meddelanden som har skickats till våra inkorgar i sociala medier. Information om beteende i 
sociala medier kan kopplas till uppgifter om webbplatsbeteende, och på basis av sådan information kan vi anpassa 
din upplevelse på vår webbplats. Vi har rätt att behandla dessa uppgifter om du samtycker till det. Du kan när som 
helst återkalla ditt samtycke. Om du inte anger personuppgifter för detta ändamål, kommer vi inte att inhämta dina 
uppgifter och kan inte anpassa din upplevelse på vår webbplats.

G. Digitala undersökningar
Vi kan använda digitala-undersökningar för att få din feedback om våra produkter och tjänster. Dessa undersökning-
ar kan innehålla ditt namn, e-postadress och IP-adress

 H. COOKIES 
Wavin använder cookieteknik och annan liknande teknik för att samla in ytterligare uppgifter om webbplatsanvänd-
ningen och förbättra våra tjänster. 
Vad är cookies? 
En cookie är en liten, enkel textfil som lagras på din enhet för att exempelvis upprätthålla webbplatsens grundläg-
gande funktionalitet, för att komma ihåg dina inställningar och preferenser samt för statistiska ändamål. Det finns 
olika slags cookies med olika egenskaper och funktioner och de kan lagras på användarens enheter under olika 
tidsperioder: sessionscookies raderas efter varje avslutad söksession, permanenta cookies kan lagras fram till ett 
visst datum som har förhandsinställts av ägaren. Utöver cookies finns det andra digitala tekniker för att lagra infor-
mation eller för att få tillgång till information som är lagrad på din terminalutrustning. Vi behandlar dessa tekniker 
som om de vore cookies, och om vi nämner cookies i denna dataskyddspolicy, avser vi även dessa tekniker. 
Vad är skillnaden mellan förstaparts- och tredjepartscookies? 
Vi skiljer mellan förstapartscookies och tredjepartscookies. Med ”part” avses den domän som är specificerad i cook-
ien: webbplatsen som sätter cookien. Förstapartscookies administreras av Wavin själv eller används på Wavins up-
pdrag och refererar till Wavins domän. Tredjepartscookies sätts av tredje parter och refererar till deras domännamn. 
Till exempel: Om vi integrerar You-Tube-filmer på vår webbplats, kommer även cookies från You-Tube-domänen att 
sättas. 
Vilka specifika cookies använder Wavin? 
Vi använder följande typer av cookies på webbplatsen och kommer att förklara syftet med dessa typer av cookies.
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Förklaring av typer av cookies 
Typ av cookie Första-/tredjepart Förklaring 
Funktionscookies Förstapartscookies Wavin använder funktionscookies för att hjälpa dig att 

logga in på dina konton om du har registrerat dig för 
dessa konton, eller för att skicka in formulär. 

Wavin kan också skicka cookies för att få hjälp att 
testa ändringar och förbättringar av webbplatsen som 
ger en bättre användarupplevelse. 

Analyscookies Första - och 
tredjepartscookies 

Analyscookies ger oss möjlighet att känna igen och 
räkna antalet besökare på webbplatsen, se hur 
besökande uppför sig på webbplatsen och 
registrera vilket innehåll som läses. Detta hjälper 
oss att avgöra hur ofta vissa sidor besöks och vilka 
områden på webbplatsen och/eller vilka tjänster 
som är populärast. Detta hjälper oss att förbättra 
webbplatsen och tjänsterna som vi erbjuder dig. 

Anpassningscookies Första - och 
tredjepartscookies 

Utvalda tredje parter kan sätta beteendespårande 
cookies för att spåra personligt anpassat beteende 
på Wavins webbplatser i syfte att upprätta och 
leverera ett bättre och mer anpassat eller 
segmenterat innehåll. 

 
 

Observera att lokal lagstiftning kan ålägga Wavin att inhämta samtycke från dig för att kunna använda 
några av cookieteknikerna. I sådant fall ber vi om ditt samtycke till att sätta cookies när du öppnar 
webbplatsen. Om du inte samtycker till att cookien lagras i din enhet, gör vi det inte. I sådant fall kan vi 
emellertid inte anpassa innehållet på webbplatsen. Om du har samtyckt till användningen av cookies, har 
du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. 

 
Om du säger nej till funktions- och analyscookies, får Wavin ingen information om webbplatsens 
funktionalitet och innehållets kvalitet, och kan inte förbättra användarens upplevelse av webbplatsen. 

 
Mer information om återkallande eller ändring av ditt samtycke, aktivering, inaktivering och radering av 
cookies finns i anvisningarna i webbläsarens hjälpfunktion. Observera att om du konfigurerar 
webbläsaren till att inaktivera cookies, är det inte säkert att webbplatsen fungerar korrekt. Vissa tjänster 
eller funktioner på webbplatsen kanske inte är tillgängliga eller fungerar smidigt, och du kan bli tvungen 
att ändra eller manuellt fylla i information eller preferenser varje gång du besöker webbplatsen. 
 

 
 

 
2. Hur vi kan dela personuppgifter 

 
Vi kommer generellt inte att dela dina personuppgifter med koncernföretag utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). Vi kan dela dina uppgifter med våra koncernföretag i EU. Cookies kan sättas av tredje 
parter. Gå igenom listan över cookies för att se vilka parter som samlar in sådana uppgifter. 
 
 
 

 



2. Hur vi kan dela personuppgifter 
Vi kommer generellt inte att dela dina personuppgifter med koncernföretag utanför Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet (EES). Vi kan dela dina uppgifter med våra koncernföretag i EU. Cookies kan sättas av tredje parter. Gå 
igenom listan över cookies för att se vilka parter som samlar in sådana uppgifter. 
 - få veta om vi behandlar dina personuppgifter och har tillgång till uppgifterna 
 - korrigera uppgifterna 
 - radera uppgifterna 
 - begränsa uppgifterna 
 - motsätta dig behandlingen av uppgifterna och/eller 
 - få oss att överföra uppgifterna till en annan organisation. 
 
Vi kan dela dina uppgifter med tredjeparter som levererar databas-, server-, underhålls-, säkerhets- eller marknads-
föringstjänster eller liknande till oss (nedan kallade ”databehandlare”). Om vi ger tillgång till dina uppgifter, kräver vi 
att tredjeparter behandlar uppgifterna konfidentiellt och instruerar dessa parter att endast behandla dessa uppgifter 
på våra vägnar. Några av dessa tredjeparter är etablerade i länder utanför EES. Vi har ingått avtal om EU:s standard-
bestämmelser mellan personuppgiftsansvariga och databehandlare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
för att säkerställa att dina anställningsuppgifter är tillräckligt skyddade. Du kan kontakta oss genom att använda kon-
taktuppgifterna längst ned i denna dataskyddspolicy om du vill gå igenom de relevanta dataöverföringsavtalen. 
Vi kan vidare lämna ut dina uppgifter om vi anser att detta krävs enligt lag eller för att besvara en rättslig begäran. 

3. Hur vi skyddar dina uppgifter 
Vi vidtar ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller 
olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, icke auktoriserad utlämning eller insyn, och mot alla andra former av 
olaglig behandling. Vi kräver också att våra databehandlare vidtar sådana ändamålsenliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder. 

4. När vi kommer att radera dina uppgifter (lagringsperioder) 
Dina uppgifter kommer inte lagras längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket personuppgifterna sam-
lades in, om det inte krävs enligt lag. Om du till exempel raderar ditt konto eller väljer att inte ta emot meddelanden, 
kommer vi att radera uppgifterna om inte dessa uppgifter är nödvändiga för ett annat ändamål som beskrivs i denna 
policy eller om vi enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna. 
De specifika lagringsperioderna för cookies hittar du i listan över cookies i punkt G sid 2. 

5. Dina rättigheter 
Du kan kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst ned i denna dataskyddspolicy om du vill: 
Vi kan be dig om ytterligare information som behövs för att bekräfta din identitet. Vi kommer att lämna information om 
de åtgärder som har vidtagits utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad efter mottagan-
det av din begäran. Den perioden kan förlängas med två ytterligare månader om det är nödvändigt med hänsyn till 
begärandenas komplexitet och antal. Vi ska informera dig om all sådan förlängning inom en månad efter mottagandet 
av din begäran tillsammans med orsakerna till förlängningen. Du har rätt att när som helst inge klagomål till ett tillsyn-
sorgan. 

6. Ändringar 
Vår deklaration av dataskydd och cookies kommer att uppdateras en gång om året. Den senaste versionen kommer 
alltid att vara tillgänglig på www.wavin.se 

7. Kontakta oss 
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.


