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Integritetspolicy 

Din personliga integritet är viktig för oss och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd.  
Det ska vara enkelt att förstå hur vi behandlar dina personuppgifter och att det sker i enlighet  
med Dataskyddsförordningen. 

Vi behandlar personuppgifter såsom namn, identifikationsnummer, e-post och IP-adress samt 
information om din användning av vår hemsida. Personuppgifter behövs även för att besvara de 
frågor som skickas via vår mailadress info@domsjoe.com. 

Personuppgifter sparas så länge det krävs för att uppfylla ändamålet eller så länge som vi enligt lag 
är skyldiga att spara dem. Därefter raderas de. 

För oss är det självklart att hjälpa till om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vi rättar 
skyndsamt felaktigheter och raderar enligt önskemål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke 
till att låta oss använda uppgifterna. 

De uppgifter du delger Domsjö Fabriker kan delas inom företaget men vi vidarebefordrar, säljer eller 
byter aldrig personuppgifter. I takt med den tekniska utvecklingen jobbar vi för att utveckla skyddet 
av dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. 

Vad gäller cookies (den textfil som sparas på din dator/ mobila enhet och hämtas vid senare besök 
på hemsidan) används de för att förenkla ditt besök, aldrig för att lagra personuppgifter eller för att 
sprida dem till tredje part. På vår hemsida finns länkar till andra hemsidor som vi inte har kontroll 
över, vi ansvarar därför inte för sekretesskyddet på dessa. 

Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och kan därför komma att uppdatera denna policy. Du är 
alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller anser att vi hanterat dina 
personuppgifter felaktigt. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och 
den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till 
Datainspektionen. 

Personuppgiftsansvarig: 
Domsjö Fabriker AB  
org. nr 556579-1299 
89186 Örnsköldsvik. 
Tel + 46 660 756 00  
E-post: info@domsjoe.com 
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