Nordic Family Group AB Integritetspolicy
Information som omfattas av denna policy
Denna Integritetspolicy gäller för information rörande konsumenter, inklusive personuppgifter, som samlas in och
används av Nordic Family Group AB.
Genom att använda Nordic Family Groupwebbplatser och mobila applikationer eller på annat sätt ge dina
personuppgifter till NORDIC FAMILY GROUP, samtycker du till insamling, användning och delning av din information i
enlighet med denna policy. Läs denna Integritetspolicy noggrant och kontakta oss om du har några frågor.
Personuppgifter är information, eller en kombination av delar av information, som kan användas för att identifiera dig på
individnivå.

Information som NORDIC FAMILY GROUP samlar in
Vi kan samla in information om dig från en mängd olika källor. Detta inkluderar information som vi samlar in direkt från
dig; information som vi samlar in när du besöker våra webbplatser, tittar på vårt online-innehåll eller använder våra
mobila applikationer eller andra tjänster; och information som vi samlar in om dig från andra källor.
Information vi samlar in direkt från dig
Vi samlar in information direkt från dig när du väljer att beställa en BabyBox , ringer eller mailar oss, eller på annat sätt
lämnar information direkt till oss. Följande är exempel på information som vi kan samla in direkt från dig:











Namn och efternamn
E-postadress.
Postadress.
Telefon
Personnummer
Terminsdatum
Tidigare barn i familjen
Demografisk information
Framtida preferenser för kommunikation.

Information vi samlar in när du besöker våra webbplatser
Vi använder oss av cookies för att samla in information när du besöker vår webbplats.
Följande är exempel på information som vi kan samla in med dessa tekniker:
 Information om din enhets webbläsare och operativsystem.
 IP-adress.
 Webbsida du besöker
 Länkar du klickar på.
 E-postmeddelanden från NORDIC FAMILY GROUP som du öppnar.
Du kan när som helst välja bort fortsatt insamling av denna information genom att justera inställningarna på din enhet.

Hur NORDIC FAMILY GROUP använder denna information
Nordic Family Groupaffärsändamål
Vi använder den information som vi samlar in för att tillhandahålla dig med produkter, erbjudanden och tjänster, för att
leverera reklam, erbjudanden eller annat innehåll till dig, samt att bedriva annan NORDIC FAMILY GROUPaffärsverksamhet som enkäter.
Följande är exempel på hur vi kan använda den information vi samlar in:
 Svara på dina frågor eller reagera på dina önskemål.
 Skicka prover, premier, produkter och information.
 Utveckla nya produkter och tjänster.






Skicka enkäter och frågeformulär
Skicka e-post och/eller postmeddelanden till dig med information om Nordic Family Group/BabyBox och annat
innehåll som vi tror kan vara av intresse för dig, inklusive varumärkes- och tjänsteinformation från noga utvalda
samarbetspartners.
Utveckla och tillhandahålla annonsering skräddarsydd till dina intressen
Verkställa våra allmänna villkor och i övrigt hantera vår verksamhet.

Informationsdelning
Gemensam marknadsföring med noga utvalda affärspartners
NORDIC FAMILY GROUP samlar in personlig och annan information för gemensam marknadsföring, eller
gemensamma program med en samarbetspartner, och delar din information med denna samarbetspartner. För dessa
program kommer vi att göra tydligt vid tidpunkten för insamling att informationen kommer att delas med NORDIC
FAMILY GROUP och den deltagande samarbetspartnern samt be om ditt samtycke såsom krävs enligt gällande lag.
Tredjepartsleverantörer
Vi förlitar oss på tredjepartsleverantörer för att utföra en rad olika verksamheter för vår räkning. Med anledning av detta
kan vi behöva dela dina personuppgifter med dem. Vi förser våra tjänsteleverantörer enbart med de personuppgifter som
de behöver för att utföra de tjänster vi efterfrågar, och vi kräver att de skyddar denna information och inte använder den
för något annat ändamål.
Lagringsperiod för personlig information
Vi kommer att lagra personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål som anges i denna
Integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller är tillåten enligt lag.
Aggregerad och icke-personlig information.
Vi delar aggregerad och/eller anonym information som inte identifierar dig för Nordic Family Groupaffärsändamål. Till
exempel kan vi avslöja antalet besökare avseende Nordic Family Groupwebbplatser eller tjänster. Vi kan även dela
aggregerad och/eller anonym information med våra samarbetspartners för deras egna affärsändamål.
Partners
Vi samarbetar med framstående partners på BabyBox.se.
Följande särskilda villkor gäller för dessa, men Nordic Family Group är inte ansvariga för deras erbjudanden och villkor.
Har du synpunkter på dessa bör du vända dig till respektive partner.
Du kan enkelt avanmäla dig från respektive partner genom att kontakta respektive partner alternativt genom att göra en
opt-out på www.babybox.se
Pampers
Genom att beställa en Babybox accepterar du att ansluta dig till Pampers programmet och få regelbundna meddelanden
från Pampers inklusive nyhetsbrev, specialerbjudanden, produktprover, rabattkuponger och liknande, information från
andra Procter & Gamble varumärken. Du kan även få marknadsföring av P&G varumärken från betrodda detaljister.
Besök www.pampers.se för att få mer information inklusive hur man avregistrerar sig. P&G integritetspolicy är på
https://www.pg.com/privacy/swedish/privacy_statement.shtml

Dina val och tillgång till din information
Vi ger dig val för hur vi kommunicerar med dig.
BabyBox.se
Du kan avbryta marknadsföringsmeddelanden via vår konsumentsida babybox.se under kontakt genom att följa
instruktioner för avaktivering.
E-postmeddelanden
Du kan avbryta marknadsföringsmeddelanden via e-post från NORDIC FAMILY GROUP genom att följa instruktioner för
avaktivering som finns i varje sådant mottaget meddelande.

Postmeddelande
Du kan avbryta marknadsföringsmeddelanden via post från NORDIC FAMILY GROUP genom att följa instruktioner för
avaktivering som kan ingå i dessa meddelanden.
Du kan också avbryta marknadsföringsmeddelanden via e-post- eller post via denna Integritetspolicy. Klicka här

Cookies och andra tekniker
NORDIC FAMILY GROUP och våra tredjepartsleverantörer använder flera olika tekniker för att bedöma hur våra
webbplatser eller mobila applikationer används, för att anpassa din upplevelse och för att tillhandahålla reklam, inklusive
online-innehåll, skräddarsytt efter dina intressen. En del av de tekniker vi kan använda är följande:
Cookies
En cookie är en liten fil som placeras på din enhet när du besöker en webbplats som kan förstås av den webbplats som
utfärdade cookien. Vi använder den information som samlas in via cookies för att komma ihåg vem du är, för att logga in
dig och dina preferenser, för att tillhandahålla annonser, erbjudanden eller annat innehåll som är anpassat efter dina
intressen och för att utvärdera hur våra sidor används. Du kan acceptera eller avböja cookies via din webbläsares
inställningar. Om du vill veta mer kan du titta på cookie-inställningarna som finns i just din(a) webbläsare.

Informationssäkerhet
NORDIC FAMILY GROUP har förbundit sig att hålla personlig information säker. Vi har implementerat tekniska,
administrativa och fysiska rutiner för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk eller ändring.
Vi begränsar tillgång till personuppgifter till de som har ett affärsbehov. Vi lagrar personuppgifter endast så länge som
det rimligen kan anses nödvändigt.

Informationsöverföring
NORDIC FAMILY GROUP kan överföra dina personuppgifter inom NORDIC FAMILY GROUP och/eller till tredje parter,
såsom till exempel våra tredjepartsleverantörer. Dina personuppgifter kan överföras till, lagras och behandlas i ett annat
land än det land där uppgifterna inhämtades. När vi gör detta, överför vi informationen i enlighet med tillämpliga
dataskyddslagar.
Vi har infört rutiner och kontroller för att säkerställa att personuppgifter är skyddade oavsett vilket land de lagras i eller
överförs till.

Kontakta NORDIC FAMILY GROUP
Om du har frågor eller funderingar angående din integritet, vänligen kontakta NORDIC FAMILY GROUP direkt.
Klicka här
Du kan också skriva till oss på:
NORDIC FAMILY
Nedre Långvinkels Gatan 5
250 20 Helsingborg
Sverige

