
 
Denna sekretesspolicy beskriver hur din personliga information samlas 

in, används och delas när du besöker/beställer /begär /köper /anlitar 

från oss. 

Vilka vi är 

Stilians Lokalvård AB 

Vår webbplatsadress är: www.stilians.se 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem 

När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt information om din 

enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och 

några av de cookies som är installerade på enheten. Dessutom, när du 

surfar på webbplatsen samlar vi information om de enskilda 

webbsidorna eller produkterna som du ser, vilka webbplatser eller 

söktermer som du hänvisade till webbplatsen och information om hur 

du interagerar med webbplatsen. Vi hänvisar till denna automatiskt 

insamlade information som “Enhetsinformation”. 

Formulär 

 

När besökare fyller i ett formulär på webbplatsen samlar vi in de 

uppgifter som visas i formuläret samt besökarens ip-adress och user 

agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. 

www.stilians.se


En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även 

kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att 

avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten 

Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/.  

Cookie-filer 

 

Vi samlar in Device Information med hjälp av följande tekniker: 

– “Cookies” är datafiler som placeras på din enhet eller dator och 

innehåller ofta en anonym unik identifierare. För mer information om 

cookies och hur du inaktiverar cookies, besök 

http://www.allaboutcookies.org. 

– “Loggfiler” -spårningsåtgärder som uppträder på webbplatsen och 

samla in data, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, Internetleverantör, 

refererande / utgående sidor och datum / tidstämplar. 

– “Webbeacons”, “tags” och “pixels” är elektroniska filer som används för 

att spela in information om hur du surfar på webbplatsen. 

Dessutom samlar vi in vissa uppgifter från dig, inklusive ditt namn, 

faktureringsadress, leveransadress, betalningsinformation (inklusive 

kreditkortsnummer), e-postadress och telefonnummer när du köper 

eller försöker göra ett köp via webbplatsen. Vi hänvisar till denna 

information som “Beställningsinformation”. Vi använder även dina 

personuppgifter för att ansöka om RUT-avdrag hos skatteverket. 

När vi pratar om “Personlig information” i denna sekretesspolicy talar vi 

både om Enhetsinformation och Beställningsinformation. 

Om du fyller i ett formulär på vår webbplats kan du välja att spara ditt 

namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för 

din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen 

nästa gång du fyller i ett formulär. Dessa cookie-filer gäller i ett år. 



Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att 

skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare 

accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt 

identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare. 

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att 

spara information om din inloggning och dina val för utformning av 

skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-

filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer 

din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto 

kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort. 

Vilka vi delar dina data med 

Skatteverket för ansökning om RUT-avdrag 

Bokio för att skicka offerter och faktura 

Upplysningstjänster för att i vissa fall begära en kreditprövning 

Vi delar din personliga information med tredje part för att hjälpa oss att 

använda din personliga information, som beskrivs ovan. Vi använder 

också Google Analytics för att hjälpa oss att förstå hur våra kunder 

använder webbplatsen – du kan läsa mer om hur Google använder din 

personliga information här: 

https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Du kan också välja 

bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Slutligen kan vi också dela med dig av din personliga information för att 

följa gällande lagar och förordningar, att svara på en dom, en 

ansökningsorder eller annan laglig begäran om information vi mottar 

eller för att annars skydda våra rättigheter. 

Spåra inte 

Observera att vi inte ändrar vår webbplatss datainsamling och 

använder rutiner när vi ser en spårningssignal från din webbläsare. 



Hur länge vi behåller era uppgifter 

Om du fyller i ett formulär kommer formuläret och dess metadata att 

sparas utan i 3 år. Anledningen till detta är om någon tvist uppstår. 

För användare som registrerar sig på vår webbplats (om sådana finns) 

sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla 

användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som 

helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även 

webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information. 

Vilka rättigheter du har över dina data 

Om du har ett konto eller har fyllt i några formulär på denna webbplats 

kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, 

inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar 

bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella 

uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller 

säkerhetsändamål. 

Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att behålla för 

administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål. 

Observera dessutom att vi behandlar din information för att kunna 

uppfylla avtal som vi kan ha med dig (till exempel om du gör en order 

via webbplatsen) eller på annat sätt att driva våra legitima 

affärsintressen som anges ovan. 

Vart vi skickar dina upgifter 

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad 

tjänst för detektering av skräppost. 

Hur använder vi din personliga information? 

Vi använder den Orderinformation som vi samlar in i allmänhet för att 

uppfylla alla beställningar som görs via webbplatsen (inklusive 

hantering av betalningsinformation, arrangering av frakt och fakturor 

och / eller orderbekräftelser). Dessutom använder vi denna 



orderinformation till: Kommunicera med dig; Skärma våra beställningar 

för potentiell risk eller bedrägeri och när du är i linje med de 

preferenser du har delat med oss, ger dig information eller reklam i 

samband med våra produkter eller tjänster. 

Vi använder enhetens information som vi samlar för att hjälpa oss att 

skärpa eventuell risk och bedrägeri (i synnerhet din IP-adress) och mer 

generellt för att förbättra och optimera vår webbplats (till exempel 

genom att generera analyser om hur våra kunder bläddra och 

interagera med Webbplatsen, och för att bedöma framgången med 

våra marknadsförings- och reklamkampanjer). 

Hur vi skyddar dina data 

Personuppgifter ska omfattas av ytterligare skyddsåtgärder för att 

säkerställa att dessa uppgifter behandlas på ett säkert sätt. Vi arbetar 

till exempel hårt för att säkerställa att data krypteras vid transitering 

och lagring, och tillgången till dessa uppgifter kommer att strängt 

begränsas till ett minimum antal individer och omfattas av 

konfidentialitetsförpliktelser. 

Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina 

uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy. Tyvärr är 

överföringen av information via internet inte helt säker. Trots att vi 

kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi 

inte garantera säkerheten för dina uppgifter som sänds till någon av 

våra webbplatser, överföring sker på egen risk. 

När vi har fått din information kommer vi att använda strikta rutiner och 

säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. När det 

är möjligt används kryptering, både vid transitering och lagring. 

Åtkomstkontroll inom organisationsgränsen som får tillgång 

tillinformation. 

Förändringar 



Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy över tid  för att exempelvis 

återspegla förändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska 

eller rättsliga skäl. 

Kontakta oss 

För mer information om vår sekretesspraxis, om du har frågor eller om 

du har klagomål, 

kontakta oss via e-post: 

kontakt@stilians.se 

2022-08-30 

mailto:kontakt@stilians.se

