
SEKRETESSPOLICY 

 

 

SEKTION 1 - VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION? 

När du köper något från vår butik, samlar vi – som en del av köp- och säljprocessen – den personliga 

information du ger till oss: till exempel namn, adress, och mejladress. 

När du besöker vår butik, mottar vi även automatiskt din dators IP-adress för att samla information 

som lär oss om din webbläsare och operativsystem. 

Marknadsföring via email (om applicerbart): Med din tillåtelse, kan vi skicka mejl om vår butik, nya 

produkter, och andra uppdateringar. 

 

SEKTION 2 - SAMTYCKE 

Hur får ni mitt samtycke? 

När du ger oss personlig information för att fullborda en transaktion, verifiera ditt kreditkort, placera 

en order, arrangera för frakt eller returnera ett inköp, implicerar vi att du samtycker till att vi samlar 

din information och använder det enbart för det specifika syftet. 

Om vi ber dig efter din personliga information av någon annan, sekundär anledning – såsom 

marknadsföring – frågar vi dig antingen uttryckligen om ditt samtycke, eller ger dig ett val att tacka 

nej. 

Hur drar jag tillbaka mitt samtycke? 

Om du efter att ha gett ditt samtycke skulle ångra dig, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke 

att låta oss kontakta dig, i framtiden samla, använda, eller lämna ut din information, genom att 

kontakta oss på hello@scotlandtitle.com eller skicka ett brev till: 

Scotlandtitle 

Koninginnelaan 54, 6542 ZT, Nijmegen. 

 

 

mailto:hello@scotlandtitle.com


SEKTION 3 - UTLÄMNING AV INFORMATION AV JURIDISKA SKÄL 

Vi kan lämna ut information gällande din användning av vår Hemsida (inklusive, men inte begränsat 

till, publicerat Offentligt Innehåll, registreringsinformation, och nätverksuppgifter) när vi i god tro 

tror att en sådan utlämning är lämplig för att följa lagstiftningen (till exempel i enlighet med 

lagstadgad efterfrågan, utbegärning av dokument, fullmakt, eller domstolsbeslut), skydda mot 

bedräglig, missbrukande, eller olaglig användning av Hemsidan, skydda våra rättigheter eller 

egendom, verkställa ett kontrakt mellan oss och dig, eller om vi har anledning att tro att en situation 

involverande risk för dödsfall eller skada för någon person. 

 

SEKTION 4 - BETALNING 

Om du väljer en direktbetalningslösning för att fullborda ditt inköp, förvaras din 

kreditkortsinformation. Den krypteras genom Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-

DSS). Din transaktionsdata förvaras enbart så länge som det är nödvändigt för att fullborda din 

transaktion. När det är gjort, tas din transaktionsdata bort. 

Alla direktbetalningslösningar följer den standard som dikteras av PCI-DSS som sköts av PCI Security 

Standards Council, vilket är en gemensam ansträngning av märken som Visa, MasterCard, American 

Express, och Discover. 

PCI-DSS-kraven hjälper till att se till att kreditkortsinformation hanteras på ett säkert sätt av vår butik 

och dess tjänsteleverantörer. 

För mer information kan du även läsa våra användarvillkor _________________) 

 

SEKTION 5 - TREDJEPARTSTJÄNSTER 

Generellt kommer tredjepartsleverantörer som används av oss bara samla, använda, och lämna ut 

information i den utsträckning det behövs för att de skall kunna utföra de tjänster som de 

tillhandahåller oss. 

Emellertid har vissa tredjepartsleverantörer, till exempel betalningslösningar och andra 

transaktionsbehandlare, sina egna sekretesspolicys vad gäller informationen som vi måste 

tillhandahålla dem med. 

Vi rekommenderar att du läser dessa leverantörers sekretesspolicys så att du kan förstå på vilket sätt 

din personliga information kommer behandlas av dem. 



I synnerhet är det viktigt att komma ihåg att vissa leverantörer kan vara baserade i eller ha kontor i 

områden i jurisdiktioner andra än dem du och vi befinner oss i. Så om du väljer att genomföra en 

transaktion som involverar en tredjepartsleverantörs tjänster, kan din information vara föremål för 

lagarna i den jurisdiktion som vederbörande leverantör befinner sig i. 

När du lämnar vår butiks hemsida eller omdirigeras till en tredjeparts hemsida eller applikation, 

gäller inte längre denna sekretesspolicy eller vår hemsidas användarvillkor. 

 

Länkar 

När du klickar på länkar i vår butik, kan de omdirigera dig från vår hemsida. Vi är inte ansvariga för 

sekretesspraxis som tillämpas av andra hemsidor och uppmanar dig att läsa deras sekretesspolicys 

också. 

Google Analytics 

Vår butik använder Google Analytics för att hjälpa oss förstå vem som besöker vår hemsida och vilka 

sidor som besöks. 

 

SEKTION 6 - SÄKERHET 

För att skydda din personliga information, vidtar vi rimliga åtgärder och följer industripraxis för att se 

till att den inte förloras på ett olämpligt sätt, används på fel sätt, att fel människor har tillgång till 

den, att den offentliggörs, ändras på, eller förstörs. 

Om du förser oss med din kreditkortsinformation, så krypteras informationen med hjälp av Secure 

Socket Layer Technology (SSL) och förvaras med en AES-256-kryptering. Även om ingen metod av 

överföring på internet eller elektronisk förvaring är 100% säker, följer vi alla PCDI-DSS-krav och 

implementerar ytterligare generellt accepterade industristandarder. 

 

SEKTION 7 - COOKIES 

En cookie är en liten textfil som förvaras på en användares dator för journalföringsändamål. Vi 

använder cookies på Hemsidan. 

Här är en lista av cookies som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill avstå 

från att använda cookies eller inte. 



_session_id, unikt kännetecken, sessionsbaserat, gör det möjligt att förvara information om din 

session (referent, landningssida, etc.). 

__visit, ingen data hållen, bevaras i 30 minuter från det senaste besöket, används av vår 

hemsideleverantörs interna statistik för att registrera antalet besök. 

__uniq, ingen data hållen, löper ut vid midnatt (relativt till besökaren) dagen efter, räknar antalet 

besök som görs till en butik av en enda kund. 

cart, unikt kännetecken, bevaras i 2 veckor, förvarar information om innehållet av din kundvagn. 

_secure_session_id, unikt kännetecken, sessionsbaserat 

storefront_digest, unikt kännetecken, bevaras indefinitivt, om butiken har ett lösenord används 

denna cookie för att avgöra om besökaren har tillgång. 

PREF, bevaras under väldigt kort tid, bestäms av Google och spårar vem som besöker butiken och 

varifrån 

Din webbläsare låter dig kontrollera och begränsa cookies på din dator. Om du tackar nej till cookies, 

kan du ändå använda Hemsidan, men din förmåga att använda vissa områden eller funktioner på 

Hemsidan kan bli begränsad. 

Vissa av våra affärspartners (till exempel reklamannonsörer) använder cookies på Hemsidan. Vi har 

inget sätt att komma åt dessa. Sekretesspolicyn täcker enbart användningen av cookies av oss och 

inte användningen av cookies av några annonsörer. 

 

SEKTION 8 -  NYHETSBREV OCH MEDDELANDEN 

Vi kan använda ditt användarnamn och mejladress för att förse dig med nyhetsbrev och 

meddelanden. Om du inte vill ta emot den här typen av meddelanden, kan du avböja genom att ta 

bort kryssen i rutorna att prenumerera på nyhetsbrev och meddelanden när du registrerar. Vi 

erbjuder också möjligheten att avprenumerera från dem genom att svara på ett av mejlen eller ändra 

din profil på Kundprofilsidan på Hemsidan 

 

SEKTION 9 - PRODUKTINFORMATION OCH ERBJUDANDEN 

Mejladressinformationen som du förser Hemsidan med kan användas för att kontakta dig angående 

andra produkter och tjänster som vi erbjuder. Vi kan också använda informationen för att informera 

dig om ytterligare produkter och tjänster från andra företag som du kanske är intresserad av. Om du 



inte önskar ta emot den här typen av meddelanden kan du välja bort dem under registreringen. Du 

kan dessutom välja att avprenumerera dig från dem på Kundprofilsidan på Hemsidan. 

 

SEKTION 10 - VIKTIGA MEDDELANDEN VIA EMAIL 

Vi kan också använda ditt registrerade namn och mejladress för att förse dig med betydelsefulla 

meddelanden om Hemsidans funktioner eller tjänster som du har registrerat dig för att använda, om 

Hemsidan, om något användarkonto som du kan tänkas registrera, om fullbordandet av en specifik 

transaktion som du begärt, eller om några andra viktiga utvecklingar som kan påverka din 

användning av Hemsidan. Du kan inte tacka nej till den här typen av mejl. 

 

SEKTION 11 - YTTERLIGARE INFORMATION FÖR SPECIFIKA ÄNDAMÅL 

Den här Hemsidan kan begära ytterligare information av dig på produktorderformulär (såsom namn 

och postadress) och betalningsinformation (såsom kreditkortsnummer och -utgångsdatum). 

Information som du förser oss med på det här sättet kan användas för fakturering- och 

bokföringsändamål, registrera produkter och tjänster som du har licensierat, köpt, eller laddat ned, 

och för att genomföra dina ordrar. Vi kan använda den här kontaktinformationen för att 

kommunicera om ordrar, produkter, tjänster, eller avgifter. 

Vi kan använda ett en tredje partens fraktföretag för att frakta beställningar och använda ett 

kreditkortsbearbetningsföretag för att bearbeta betalningar för produkter och tjänster. Dessa företag 

har tillgång till användarinformation för att kunna utföra sina uppgifter. 

Vi kan samarbeta med andra tredje parter för att erbjuda specifika produkter eller tjänster. När du 

registrerar dig för sådana produkter eller tjänster, kommer vi dela med oss av namn eller annan 

kontaktinformation som är nödvändig för den tredje parten att förse dessa produkter eller tjänster. 

Vi godkänner inte tredje parter att använda personlig identifierbar information för andra ändamål 

som inte är relaterade till dessa produkter eller tjänster. 

 

SEKTION 12 - SAMTYCKESÅLDER 



Barn under 13 år får inte använda denna Tjänst och föräldrar och målsmän får inte godkänna denna 

policy å deras vägnar. Om vi blir medvetna om att ett barn under 13 år har försett oss eller försökt 

att förse oss med personlig information, gör vi vårt bästa för att permanent ta bort informationen 

från våra filer. 

 

Om du är under 18 år men minst 13 år, får du använda den här Hemsidan endast om du övervakas av 

en förälder eller målsman som går med på att följa våra användarvillkor. Om du är en förälder eller 

målsman som går med på de här villkoren å ditt barns (mellan 13-18 år) vägnar bär du fullt ansvar för 

hans eller hennes användning av den här Hemsidan, inklusive alla finansiella kostnader och rättsligt 

ansvar som han eller hon ådrar sig. 

 

SEKTION 13 - ÄNDRINGAR AV DEN HÄR SEKRETESSPOLICYN 

Vi har rätten att modifiera den här sekretesspolicyn när som helst, så var god granska den ofta. 

Ändringar och klargöringar träder i kraft så fort de publiceras på hemsidan. Om vi gör väsentliga 

förändringar, kommer vi varsko dig här att policyn uppdaterats, så att du är medveten om vilken 

information vi samlar, hur vi använder den, och under vilka omständigheter, om några, som vi lämnar 

ut den. 

Om vår butik förvärvs av eller går samman med ett annat företag, kan din information överföras till 

de nya ägarna så att vi kan fortsätta sälja produkter till dig. 

 

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION 

 

Om du skulle vilja: få tillgång till, rätta, göra tillägg i, eller ta bort någon personlig information vi har 

om dig, registrera ett klagomål, eller helt enkelt vill ha mer information, kontakta vår Privacy 

Compliance Officer på hello@scotlandtitle.com eller via post: 

Scotlandtitle 

[Ang.: Privacy Compliance Officer] 

Koninginnelaan 54, 6542 ZT, Nijmegen. 

mailto:hello@scotlandtitle.com

