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VIKTIGA BEGREPP

En personuppgift är en uppgift som enskilt eller i kombination med andra uppgifter
kan härledas till en enskild levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är
namn, adress, personnummer och telefonnummer.
Med behandling av personuppgifter menas en handling eller en kombination av
handlingar som vidtas relaterat till personuppgifter. Exempel på behandling av
personuppgifter är inhämtning, registrering, lagring, överföring och bearbetning.
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VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Tyréns behandlar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra vår
verksamhet. Dessa uppgifter inkluderar:
·
·

Uppgifter som du själv ger till Tyréns när du använder Tjänsten.
Uppgifter som vi samlar in om dig för att Tjänsten ska uppfylla sitt syfte.

Tyréns använder sig av en tredjepartstjänst för adressuppslag vilket hämtas via från
Postnummerservice Norden AB.
För att underlätta användningen av Tjänsten samlar vi även annan information i form
av teknisk data. Denna data inkluderar, men är inte uteslutande, URL, IP-adress,
Device-ID, användningshistorik, typ av webbläsare, språk och operativsystem. Detta
gör vi för att målet att förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt för att säkerställa
bästa möjliga användarupplevelse.
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VILKA PARTER DELAR VI UPPGIFTER MED?

Eftersom vi är mycket måna om din integritet så vidtar vi alla rimliga legala, tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på
ett säkert sätt.
Förnärvarande delar vi dina uppgifter med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för ett
pågående icke kommersiellt forskningsarbete. Vi dealar även ditt postnummer med
Solcellskollen för att kunna erbjuda lokala solcellsleverantörer utifrån vart den adress
du valt att söka på i vårt system.

4

VAR BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra
egna IT-system finns inom EU/EES. I undantagsfall kan dina personuppgifter dock
överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES genom våra samarbetspartners.
Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala,
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma
som inom EU/EES.
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COOKIE POLICY

Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies, givet att du
inte deaktiverat dessa i din webbläsare.
En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att webbsidan kan komma ihåg
din enhet. Denna cookie innehåller inga personuppgifter. Det finns olika typer av
cookies, permanenta och temporära. Permanenta cookies lagras under en längre
period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara
under den tid du surfar på sidan vid ett enskilt tillfälle (under en session) och
försvinner därefter.
5.1

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

Vi använder cookies för att göra våra webbplatser mer användarvänliga. Cookies kan
bland annat innehålla användarinställning och information om hur din enhet har
interagerat med vår webbplats. När du använder våra webbplatser kan även tredje part
(såsom Facebook eller Google) placera cookies i din webbläsare. Cookies från tredje
part används bland annat för att mäta trafik, förbättra sidan funktionalitet och anpassa
marknadsföring.
5.2

HUR BLOCKERAR JAG COOKIES?

Besökare kan ställa in sin webbläsare till att blockera cookies. Om så görs kan vi
däremot inte garantera en god användarupplevelse och att webbplatsen fungerar som
avsett. Hur du blockerar cookies skiljer sig beroende på din webbläsaren. Om du
exempelvis använder Google Chrome söker du enklast via Google: “Chrome block
cookies” och följer därefter instruktionerna.
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