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INTEGRITETSPOLICY 
 
Denna webbplats drivs av TEUFELBERGER Fiber Rope GmbH (FN 413130 w), här nedan 
kallad ”vi”, ”oss” och „Teufelberger“, med säte på adressen Vogelweiderstrasse 50, 4600 
Wels, Österrike. I denna Integritetspolicy beskriver vi som ansvariga enligt artikel 4, avsnitt 7 
EU-DSGVO vilka uppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats och för vilket ändamål 
vi använder dem. För alla relevanta kontaktuppgifter, se avsnitt 10 i denna Integritetspolicy.  
 
Eftersom skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss, följer vi strikt de 
lagstadgade kraven från dataskyddslagen och EU-GDPR när vi samlar in och behandlar dina 
personuppgifter.  
 
I det följande kommer vi att informera dig i detalj om omfattningen och syftet med vår 
databehandling samt dina rättigheter som den person som berörs av databehandlingen. Läs 
vår Integritetspolicy noga innan du fortsätter att använda vår webbplats och ger ditt samtycke 
till databehandlingen.   
 
1. Personuppgifter 
 
Användningen av vår webbplats är i grunden möjlig utan att tillhandahålla personuppgifter. 
För användningen av vissa tjänster kan emellertid avvikande föreskrifter gälla, som vi då 
hänvisar dig separat till. 
 
Som en princip - förutom de cookies som beskrivs i detalj nedan - registrerar och sparar vi 
endast data som du själv ger oss, genom att du uppger den på våra inmatningsformulär eller 
genom att du aktivt samverkar med vår webbplats på något annat sätt. 
 
Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk 
person. Detta inkluderar till exempel ditt namn, adress, telefonnummer eller födelsedatum.  
 
2. Användning av cookies 
 
Vid endast informativ användning av vår hemsida, dvs. om du inte registrerar dig eller på 
annat sätt lämnar information, samlar vi endast in personuppgifterna som din webbläsare 
sänder till vår server. Om du vill besöka vår hemsida samlar vi därför in följande information 
som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa webbplatsen och säkerställa stabilitet och 
säkerhet enl. Art. 6 Avsnitt 1 S. 1 bokstav f EU-GDPR: 

• IP-adress 
• Datum och tid för förfrågan 
• Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)  
• Innehållet i förfrågan  
• Åtkomststatus / http-statuskod 
• Varje överförd mängd data 
• Webbplatsen, från vilken förfrågan kommer 
• Webbläsare som används 
• Operativsystem och dess gränssnitt 
• Språk och version av webbläsarprogrammet 

 
b. Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår 
webbplats. Dessa är små textfiler som lagras på hårddisken för webbläsaren du använder 
och genom vilka den plats som ställer in cookien (här genom oss), en viss information 
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överförs. Cookies kan inte, med den nuvarande tekniken, utföra program eller överföra virus 
till din dator, utan tjänar endast till att göra internet mer användarvänligt och effektivt.  
 
c. Vår webbplats använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktion förklaras 
nedan:  

• Tillfälliga cookies  
Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar i 
synnerhet sessions-cookies, som lagrar ett så kallat sessions-ID, med vilket olika 
förfrågningar från din webbläsare tilldelas den respektive sessionen. Detta gör det 
möjligt för oss att känna igen din dator när du återvänder till vår webbplats. Dessa 
sessions-cookies tas bort när du loggar ut eller stänger webbläsaren. </li></ul> 

• Persistenta cookies 
Persistenta Cookies raderas automatiskt efter en viss angiven tid, vilken kan variera 
beroende på cookie. Du kan dock när som helst ta bort cookies i dina 
webbläsarinställningar.  

 
d. Du har möjlighet att ändra dina webbläsarinställningar för att till exempel vägra 
godkännande av cookies från tredje part eller alla cookies. I det här fallet måste vi dock 
informera dig om att du kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.  
 
e. Vi använder också cookies för att identifiera dig vid uppföljningsbesök, om du har ett konto 
hos oss - annars behöver du logga in varje gång du besöker webbplatsen. 
 
f. De flash-cookies vi använder registreras inte av din webbläsare utan via din flash-plugin. 
Dessutom använder vi HTML5-lagringsobjekt som lagras på din enhet. Dessa objekt lagrar 
nödvändiga data oavsett vilken webbläsare du använder och har inget automatiskt 
utgångsdatum. Du kan förhindra bearbetning av flash-cookies genom att installera särskilda 
tillägg i din webbläsare eller använda dem i privatläge.  
 
3. Insamling och behandling av personuppgifter 
 
Personuppgifter, som går utöver informationen som lagras av cookies, behandlas endast av 
oss om du frivilligt tillhandahåller dem; till exempel när du registrerar dig hos oss, ingår ett 
avtalsförhållande med oss eller kontaktar oss på annat sätt. Dessa är endast 
kontaktuppgifter och information om de angelägenheter du uppger till oss.  
 
Vi använder de personuppgifter som tillhandahålls av dig uteslutande när de krävs i 
samband med uppfyllandet av respektive ändamål med behandlingen (t.ex. registrering, 
nyhetsbrevsförsändelse, bearbetning av en order, sändning av informationsmaterial och 
reklam, en tävling, svar på en fråga, tillhandahållande av åtkomst till viss information) 
och/eller detta krävs enligt lag (särskilt enl. Artikel 6 EU-GDPR) (till exempel sändning av 
reklam och informationsmaterial till befintliga kunder). 
 
Syftet med behandlingen av dina uppgifter är driften av vår webbplats och det riktade 
tillhandahållandet av företagsspecifik information, inklusive erbjudanden om våra varor och 
tjänster (marknadsföring). Eventuell vidare användning av dina uppgifter kommer endast att 
ske i den utsträckning som du tidigare uttryckligen har samtyckt till. Du kan återkalla ditt 
samtycke när som helst, vilket förklaras mer detaljerat nedan. 
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4. Lagringstid 
 
Data som du har gett oss uteslutande för kundservice eller för marknadsföring och 
informationsändamål, lagrar vi som regel i upp till tre år efter vår senaste kontakt. Om du 
önskar det, kan vi ta bort dina uppgifter före utgången av denna period, om inte det finns ett 
rättsligt hinder för detta.  
 
Gällande ett kontrakts ingående eller slutförande behandlar vi dina personuppgifter efter 
fullständigt fullgörande av kontraktet fram till dess att garanti-, preskriptions- och lagstadgade 
lagringstidsperioder som gäller för oss har upphört, därutöver till slutförandet av eventuella 
juridiska tvister där uppgifterna behövs som bevis. 
 
5. Nyhetsbrev 
 
Du har möjlighet att prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev. Med detta nyhetsbrev får du 
regelbundet alla senaste nyheter och information om vårt företag samt skräddarsydda 
annonser. För att få vårt nyhetsbrev behöver du en giltig e-postadress.  
 
Vi kontrollerar e-postadressen du angav på ditt inloggningsformulär, för att se om du 
verkligen vill få vårt nyhetsbrev. Detta görs genom att vi skickar ett e-mail till den e-
postadress du angav, vars mottagande du kan bekräfta genom att klicka på länken i 
meddelandet. Efter bekräftelse av e-postmeddelandet är du registrerad för vårt nyhetsbrev. 
(Double Opt-In)  
 
Med den första registreringen för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress, samt datum och tid för 
din registrering. Detta görs av säkerhetsskäl för att förhindra att en tredje part missbrukar din 
e-postadress och prenumererar på vårt nyhetsbrev utan din vetskap. Ytterligare uppgifter 
kommer inte att samlas in och behandlas av oss för nyhetsbrevets abonnemang. Uppgifterna 
kommer endast att användas för prenumeration på nyhetsbrevet. 
 
Om du inte är motstrider detta, sänder vi din information inom vår koncern för analys och 
överföring av information för reklamändamål. Inom vår koncern matchas dina uppgifter till 
oss för att prenumerera på nyhetsbrevet, med data som kan samlas in av oss på andra sätt 
(till exempel när du köper en produkt eller bokar en tjänst).  
 
Överföring av dina uppgifter för registreringen av nyhetsbrev till en tredje part, som inte tillhör 
vår koncern, kommer inte att ske. Du kan när som helst säga upp prenumerationen på vårt 
nyhetsbrev. Du hittar information om avbokning i bekräftelsemeddelandet och i varje enskilt 
nyhetsbrev. 
 
6. Verktyg och applikationer som används 
 
a. Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Denna tjänst använder sig av s.k. ”cookies" (s.o.) 
Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs 
vanligtvis till en Google-server och lagras där.  
 
På våra vägnar använder Google denna information för att utvärdera din användning av vår 
webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla 
andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till 
webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics kommer inte att 
slås samman med andra Google-data.  
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Lagringen av cookies som krävs av Google Analytics kan förhindras genom en särskild 
inställning av din webbläsares programvara. Detta kan dock leda till du kanske inte kan 
använda hela webbplatsens funktionalitet. Insamlingen av data som genereras av cookien 
och genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt överföring och 
bearbetning genom Google, kan hindra dig genom att hämta och installera 
webbläsarpluggen som finns tillgänglig på följande länk: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
 
Om du vill ha mer information om typ av, omfattning och syftet med data som samlats in av 
Google, rekommenderar vi att du läser deras Integritetspolicy.  
 
b. På vår webbplats använder vi erbjudanden från Google Maps. Detta gör att vi kan visa dig 
interaktiva kartor direkt på webbplatsen, så att du enkelt kan använda kartfunktionen.  
 
Genom att besöka vår webbplats mottar Google den information, att du besöker den 
motsvarande underwebbplatsen via vår webbplats samt de personuppgifter som anges 
under punkt 2. Detta händer oavsett om du är inloggad via ett Google-konto eller inte. Om du 
är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte 
önskar detta, måste du logga ut från Google innan du använder den här tjänsten. Google 
använder dina data för reklam, marknadsundersökning och behovsbaserad webbdesign. Du 
har rätt att invända mot användningen av dina uppgifter i detta avseende, men du måste då 
vända dig till Google. 
 
Mer information om syfte och omfattning av datainsamlingen hittar du i Googles 
Integritetspolicy, som finns på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google 
behandlar också dina data i USA och är en del av EU-US Privacy Shield.  
 
c. På vår hemsida ger vi också länkar till andra webbplatser; detta är endast för 
informationsändamål. Dessa webbplatser är inte under vår kontroll och omfattas därför inte 
av denna integritetspolicy. Om du aktiverar en länk är det möjligt att operatören på denna 
webbplats samlar in information om dig och behandlar den enligt dennes Integritetspolicy, 
vilken kan avvika från vår.  
 
d. På vår webbplats finns det också möjlighet att interagera via plugins med olika sociala 
nätverk. Dessa är: 

• Facebook, som drivs av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2, Irland 

 
e. På vår webbplats använder vi erbjudanden från Google Maps. Detta gör att vi kan visa dig 
interaktiva kartor direkt på webbplatsen, så att du enkelt kan använda kartfunktionen.  
 
Genom att besöka vår webbplats mottar Google den information, att du besöker den 
motsvarande underwebbplatsen via vår webbplats samt de personuppgifter som anges 
under punkt 2. Detta händer oavsett om du är inloggad via ett Google-konto eller inte. Om du 
är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte 
önskar detta, måste du logga ut från Google innan du använder den här tjänsten. Google 
använder dina data för reklam, marknadsundersökning och behovsbaserad webbdesign. Du 
har rätt att invända mot användningen av dina uppgifter i detta avseende, men du måste då 
vända dig till Google. 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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Mer information om syfte och omfattning av datainsamlingen hittar du i Googles 
Integritetspolicy, som finns på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google 
behandlar också dina data i USA och är en del av EU-US Privacy Shield.  
 
Om du klickar på en plugin i ett av dessa sociala nätverk kommer den att aktiveras och 
anslutas till respektive server i det här nätverket. Vi har ingen kontroll över omfattningen och 
innehållet i de data som överförs genom klick på plugin till respektive operatör av detta 
sociala nätverk. 
 
Om du vill ha mer information om typ av, omfattning och syftet med data som samlats in av 
Google, rekommenderar vi att du läser Integritetspolicyn för det respektive sociala nätverket.  
 
7. Dataöverföring 
 
En överföring av dina uppgifter till tredje part sker inte; om inte vi är lagligen skyldiga att göra 
det, dataöverföringen är nödvändig för att vi ska kunna ha ett avtalsförhållande mellan oss 
eller om du tidigare har uttryckligen samtyckt till att dina uppgifter offentliggörs. Externa 
processorer eller andra samarbetspartners får endast tillgång till dina uppgifter om detta är 
nödvändigt för att avtalet skall kunna genomföras eller om vi har ett berättigat intresse för att 
tillhandahålla dem. I det fall att en av våra processorer kommer i kontakt med dina 
personuppgifter, ser vi till att denne upprätthåller bestämmelserna i dataskyddslagarna på 
samma sätt som vi gör.  
 
Dina personuppgifter kommer inte att delas eller säljas till tredje part utanför vår koncern. 
 
Om våra avtalspartner eller processorer är baserade i ett tredje land, det vill säga en stat 
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), kommer vi att informera dig om 
konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av erbjudandet.  
 
8. Säkerhet 
 
Vi använder otaliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data 
mot manipulation, förlust, förstörelse och tillgång för tredje part. Våra säkerhetsåtgärder 
förbättras ständigt i linje med den tekniska utvecklingen på internet. 
 
9. Dina rättigheter 
 
I enlighet med Allmänna dataskyddsbestämmelserna och Dataskyddslagen har du som 
beträffad av vår databehandling följande rättigheter och rättsmedel: 
 

• Rätt till information (Art. 15 EU-GDPR) 
Du har som beträffad person rätt att begära information om huruvida och i så fall vilka 
personuppgifter som behandlas om dig. För ditt eget skydd - så att ingen främmande 
får tillgång till dina uppgifter - kan det vara nödvändigt för oss att verifiera din identitet 
på ett lämpligt sätt. 
 

• Rätt till rättelse (Art. 16) och upphävande (Art. 17 EU-GDPR) 
Du har rätt att kräva omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om dig eller - 
med hänsyn till syftet med databehandlingen – begära slutförandet av ofullständiga 
personuppgifter samt radering av dina uppgifter, förutsatt att kriterierna i artikel 17 
EU-GDPR är uppfyllda. 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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• Rätt till begränsning av hantering (Art. 18 EU-GDPR) 

Du har laglig rätt att begränsa behandlingen av alla insamlade personuppgifter. 
Dessa uppgifter kommer, från begäran om begränsning, endast att behandlas med 
individuellt samtycke eller vid hävdande och verkställighet av rättsliga krav. 
 

• Rätt till dataöverföring (Art. 20 EU-GDPR) 
Du kan begära en obehörig och obegränsad överföring av insamlade personuppgifter 
till en tredje part. 
 

• Rätt till invändning (Art. 21 EU-GDPR) 
Du kan när som helst av någon anledning som uppstår på grund av din speciella 
situation motsätta dig behandlingen av personuppgifter som rör dig, som är 
nödvändiga för att skydda våra legitima intressen eller tredje parts Dina uppgifter 
kommer i detta fall inte att fortsätta behandlas, om inte det finns tvingande legitima 
grunder för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller 
om behandlingen är för att hävda, följa eller försvara rättsliga krav. Du kan när som 
helst invända mot bearbetningen av data för direktpost med verkan för framtiden. 
 

• Återkallande av samtycke 
Om du har samtyckt separat till behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla dem 
när som helst. En sådan återkallelse påverkar tillåtligheten att behandla dina 
personuppgifter efter att du har meddelat oss detta.  

 
Om du vidtar åtgärder för att tillämpa dina ovan nämnda rättigheter enligt GDPR måste vi 
utan dröjsmål, senast inom en månad efter mottagandet av din begäran, ta ställning till den 
begärda åtgärden eller ansökan. 
 
Vi kommer att besvara alla rimliga förfrågningar inom ramen för den rättsliga ramen 
kostnadsfritt och så snart som möjligt.  
 
Dataskyddsmyndigheten ansvarar för ansökningar om åsidosättande av rätten till 
information, kränkning av integritetsrätten, rättelse eller borttagande av data. 
 
10. Kontaktinformation / Kontaktperson / Dataskyddsansvarig 
 
TEUFELBERGER Fiber Rope GmbH 
Vogelweiderstrasse 50 
4600 Wels, Österrike 
 
T: +43 7242 413-0 
F: +43 7242 413-91-120 
privacy@teufelberger.com 
 
 
Datumstatus: Maj 2018 
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