
Datasekretesspolicy 
Följande data sparas när du besöker vår webbplats: 
• Typ av webbläsare och version 
• Datum och tid för besöket 
•IP-adress 
• Besökt sida 
• Överföringsvolymen 

 
 
Vi kan inte associera dessa uppgifter med en viss person. 
All denna information används endast av oss för statistiska ändamål. Det överförs inte till 
någon tredje part. Vi försöker inte associera dessa uppgifter med någon annan. 
Uppgifterna raderas automatiskt efter 7 dagar. 

 

Cookies  

Några av webbsidorna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte datorn och innehåller inte 
virus. Cookies hjälper till att göra vår hemsida mer användarvänlig, effektivare och säkrare. Cookies 
är små textfiler som är lagrade på din dator av din webbläsare. 
De flesta av de cookies vi använder är så kallade session cookies. De tas automatiskt bort i slutet av 
ditt besök. Andra kakor finns kvar på din terminal tills du tar bort dem. Dessa cookies tillåter oss att 
känna igen din webbläsare under ditt nästa besök. 
Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad när cookies är inställda och tillåter endast 
cookies i enskilda fall, accepterar cookies i vissa fall eller i allmänhet utesluter dem och aktiverar 
automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies är inaktiverade kan 
funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad. 
 
Cookies som är nödvändiga för den elektroniska kommunikationsprocessen eller för 
tillhandahållande av vissa funktioner som du önskar sparas på grundval av Art. 6 (1) (f) i EU: s 
allmänna databeskrivningsförordning (GDPR). Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse för 
lagring av cookies för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. I den 
utsträckning som andra cookies (till exempel cookies för att analysera ditt surfande beteende) lagras, 
behandlas dessa separat i den här dataskyddsdeklarationen. 
 
 

Google Analytics  

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google 
Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator 
och som möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Informationen om din användning av 
denna webbplats (inklusive din IP-adress) som underlättas genom användningen av cookien kommer 
att överföras till Google och lagras av dem på servrar i USA. 
 
Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att 
sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och att tillhandahålla andra 
tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kommer också att dela 
denna information i den utsträckning som krävs enligt lag eller att tillåta tredje parter att behandla 
dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att associera din IP-adress med andra 
Google-data. Du kan förhindra installation av dessa cookies genom att ändra inställningarna för din 
webbläsare i enlighet med detta. Du bör dock vara medveten om att den här webbplatsens 
fullständiga funktionalitet kanske inte är tillgänglig för dig. Genom att använda den här webbplatsen 
samtycker du till behandling av data om dig av Google på det sätt och i de syften som anges ovan. 



 
 

Du kan när som helst återkalla insamlingen och användningen av din IP-adress av Google Analytics, 
effektiv för framtiden. Mer information finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. 
Observera att användningen av Google Analytics på denna webbplats har förlängts med koden 
"gat._anonymizeIp ();" för att säkerställa anonym anonym samling av IP-adresser. (Källa: 
http://www.datenschutzbeauftragter-info.de / fachbeitraege / google-analytics-
datenschutzkonformeinsetzen /) 
 

 
Du kan inaktivera datainsamling av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-
cookie kommer att ställas in, vilket förhindrar framtida insamling av dina data genom att besöka den 
här webbplatsen: Inaktivera Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv).  

 
Datatransmission vid kontraktsavslutning för tjänster och digitalt innehåll 

Vi överför personuppgifter endast till tredje parter om det är nödvändigt i samband med 
kontraktshantering, till exempel för banken som är ansvarig för betalningsbehandling. 
Ytterligare överföring av data sker inte eller endast om du uttryckligen har kommit överens om 
överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga 
samtycke, till exempel för reklamändamål. 
Grunden för databehandling är Art. 6 (1) (b) GDPR, som tillåter bearbetning av uppgifter för att 
uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder. 
 

SSL- eller TLS-kryptering 
 

Den här sidan använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av 
konfidentiellt innehåll. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adresslängden i 
webbläsaren ändras från "http: //" till "https: //" och av lås symbolen i din webbläsarrad. Om SSL- eller 
TLS-kryptering är aktiverad kan inte de uppgifter som du skickar till oss läsas av tredje part. 

 
Personlig information 

I den utsträckning Francotyp-Postalia Sverige AB samlar in, behandlar eller använder personuppgifter 
för användare inom sitt begränsade ansvar görs detta inom ramen för gällande lagkrav. Vid den 
nuvarande tiden bestäms dessa av den tyska federala dataskyddslagen (BDSG), Telemedia Acten (TMG) 
och telekommunikationslagen (TKG). Enligt punkt 4g i BDSG måste dataskyddsansvarig på begäran 
tillhandahålla den information som anges i punkt 4e på ett lämpligt sätt 

 
Vi uppfyller denna skyldighet enligt följande: a) Syftet med datainsamlingen, behandlingen eller 
användningen Huvudsyftet med insamling, behandling eller användning av personuppgifter är att 
bygga ett pålitligt och juridiskt bindande elektroniskt kommunikationssystem för digital 
transaktionshantering. Det sekundära syftet med insamling, bearbetning eller användning av 
personuppgifter är försäljning och marknadsföring (inklusive reklam), administration och support av 
potentiella och faktiska kunders order och personal, leverantör och kundhantering. Den rättsliga 
grunden för databehandling är artikel 6.1. 



 

a) Beskrivning av gällande grupper 
För att uppfylla ovannämnda ändamål samlas personuppgifter upp, bearbetas och används enligt 
följande grupper av personer: kunddata (användare) (adressdata inklusive certifikat, kontraktsdata, 
transaktionsdata), data från kommunikationspartner (adress data, transaktionsdata) 
b) Kategorier av mottagare till vilka uppgifterna kan meddelas: 
Användarens kommunikationspartner, offentliga organ som har laglig rätt att kräva uppgifterna. 
Interna avdelningar som är involverade i relevanta affärsprocesser (personal, redovisning, 
marknadsföring, försäljning, telekommunikation och IT). Externa organ som deltar i att genomföra 
affärsprocesserna. Externa entreprenörer enligt art. 28 EU-GDPR. Kreditinstitut så långt som 
nödvändigt för att behandla betalningar. Försäkrings- och kreditvärdeskontor inom ramen för 
kreditsäkerhet. Tredje part som mottar undertecknade handlingar som en del av de teckningsrätter 
som beviljats oss. Inga personuppgifter kommer annars att vidarebefordras till tredje part utan 
uttryckligt samtycke. Du har rätt till när som helst att återkalla ditt samtycke och att förbjuda vidare 
användning av dina uppgifter. 
c) Överföring av personuppgifter till ett tredje land eller till en internationell organisation 
Överföringen av data till länder utanför EU är inte planerad och har aldrig ägt rum hittills. 
d) Planerade tidsfrister för radering av de olika kategorierna av data 
 

 
Uppgifterna raderas efter ändamålet med begränsningen eller i enlighet med rättslig grund (vanligtvis 
efter 10 år). 

 
Kontaktformulär 

Om du skickar oss frågor via kontaktformuläret sparas dina uppgifter från frågeformuläret inklusive 
kontaktuppgifterna där, för att behandla frågan och vid uppföljning. Dessa data kommer inte att 
vidarebefordras utan ditt samtycke. 
Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret utförs därför uteslutande på grundval 
av ditt samtycke (punkt 6 (1) (a) GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. För detta 
ändamål är en informell e-post till oss tillräcklig. Lagligheten hos de databehandlingstransaktioner 
som genomförs till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet. 
De uppgifter som du angav i kontaktformuläret kvarstår tills du begär borttagning, återkallar ditt 
samtycke till lagring eller syftet med datalagring gäller inte längre (t.ex. efter att din fråga har 
behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet kvarhållningsperioder - förblir opåverkade. 
 

Uppgiftsskyldighet / Registrerade personers rättigheter 
 
Härmed informerar vi dig om utövandet av dina rättigheter som registrerad. 
a) Rätt till information 
Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas. 
b) Rätt till rättelse 
Du har rätt att få korrigering av felaktiga personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål. 
c) Rätt till radering 
Du har rätt att erhålla rensning av personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål. 
d) Rätt till begränsning av bearbetning 
Du har rätt att få restriktioner för bearbetning. 
e) anmälningsskyldighet 
Francotyp-Postalia Sverige AB kommer att meddela eventuell rättelse eller radering av 
personuppgifter eller begränsning av behandling till alla mottagare som personuppgifterna har 



lämnats om, om inte detta visar sig omöjligt eller involverar oproportionerlig ansträngning. 
Francotyp-Postalia Sverige AB informerar dig om dessa mottagare om du begär det. 
f) Rätt till dataöverföring 
Du har rätt att ta emot personuppgifter från Francotyp-Postalia Sverige AB i ett strukturerat, vanligt 
och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att skicka dessa data till en annan kontroller. 
g) Rätt till invändning 
Du har rätt till när som helst att återkalla ditt samtycke och att invända mot ytterligare användning av 
dina uppgifter. 
Du är också fri att klaga till tillsynsmyndigheterna för dataskydd. 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.htm 
 

 

Skydd av minderåriga 
Barn och personer under 18 år får inte överföra personuppgifter till Francotyp-Postalia Sverige AB utan 
samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare. 

 
Länkar till andra webbplatser 

Francotyp-Postalia Sverige AB:s webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Francotyp-Postalia 
Sverige AB har ingen inverkan på huruvida operatörerna överensstämmer med bestämmelserna om 
skydd av personuppgifter. 

 
Anmälan på ansvarig organ 

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är: 
Francotyp-Postalia Sverige AB 
Voltavägen 17 
168 69  Bromma 
Telefon: 010-484 30 00 
E-post: info@francotyp.se 
 
Den ansvariga kroppen är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med 
andra bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter. 
 

 


