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GRUNDLÄGGANDE SEKRETESS- OCH INTEGRITETSPOLICY 

  

POAN Water Systems AB (POAN) betraktar personliga uppgifter, exempelvis namn, utdelnings- och e-

postadresser eller telefonnummer, som sekretessbelagda. De personliga uppgifter du lämnar lagras 

därför på en säker plats som endast behörig personal och auktoriserade personer har åtkomst till. 

Uppgifterna används endast till att marknadsföra våra produkter. POAN kommer inte att överlämna 

några personliga uppgifter till andra organisationer. 

 

 

Insamling av information 

 

När du besöker POANs webbplats är du anonym. Inga personliga uppgifter samlas in. På vissa delar 

av webbplatserna kan du dock uppmanas att frivilligt lämna personliga uppgifter (namn, e-postadress 

och liknande) för syften som korrespondens, registrering, beställningar eller undersökningar.                                                                                  

POAN kan spara elektronisk kommunikation som du skickar till oss. Vi använder den informationen 

för att förbättra vår kundservice.  

 

 

Användning av informationen 

 

POAN kan använda den information vi får av användare exempelvis för att tillhandahålla en tjänst, 

mäta intresset för våra olika produkter och tjänster eller informera om nya produkter och program. 

Dessa erbjudanden kan vara baserade på information från undersökningar, information om 

inköpspreferenser eller e-post som skickats till vår webbplats. 

 

Alla listor som används för att skicka erbjudanden om produkter och tjänster till dig sammanställs 

och underhålls under strikta förhållanden för att skydda våra kunders personliga uppgifter. POAN är 

alltid villiga att på begäran ta bort namn från olika post- eller e-postlistor.   

            

POAN kommer dessutom endast att använda personliga uppgifter på sätt som är förenliga med de 

syften som de samlades in för eller i ett senare skede godkänts av dig för. POAN säkerställer i 

möjligaste mån att de personliga uppgifterna är relevanta för den avsedda användningen samt att de 

är tillförlitliga, fullständiga och aktuella, utifrån den information som enskilda personer har lämnat. 

 

POAN ger enskilda personer rimlig möjlighet att korrigera, lägga till eller ta bort information.   

 

POAN varken säljer, hyr ut eller överför personliga uppgifter till andra företag eller organisationer. 


