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Insamling av personuppgifter och samtycke  
Vi erhåller uppgifter som klassas som personuppgifter när du: 
 
- Skickar en förfrågan via vårt offertformulär på www.brightel.se  

- Begär en offert via e-post, telefon eller vid personligt besök 

- Surfar på vår sida www.brightel.se och samtidigt godkänner användandet av cookies  

 
Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Den typ av 
personuppgifter som vi samlar in handlar om att vi ska kunna fullfölja vår del i det avtal som ett köp, eller en förfrågan, innebär, och det 
handlar då om personnummer, namn och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. När du godkänner våra köpvillkor 
vid ett köp godkänner du också att vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivits tidigare. På samma sätt anser vi oss ha 
ditt samtycke när du tar initiativet till en förfrågan, och däri lämnar uppgifter som namn och kontaktuppgifter. Om du inte accepterar vad som 
sägs i denna integritetspolicy ber vi dig vänligen att inte använda berörda tjänster.  
  
När du använder dig av vår e-handel samlar vi in en del information som inte är personlig, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem du 
använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på webbplatserna, men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening. 
Vi använder cookies som är utformade för att lagra information som sedan används för att identifiera dig när du surfar på vår webbplats, men 
du har alltid möjlighet att förhindra användandet av cookies genom att ändra inställningen i din webbläsare.  
 
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator, och kort sagt har de som uppgift att ge dig som 
besökare tillgång till olika funktioner. Vill du inte godkänna användandet av cookies avböjer du det enkelt genom att klicka ”nej” på frågan som 
dyker upp när du besöker vår webbsida. 
  
Tillgång till personuppgifter 
Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån lagkrav eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig i det enskilda fallet. Det 
kan till exempel handla om garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande 
personuppgiftslagstiftning. Så få personer som möjligt på Bright Elteknik AB ska ha tillgång till dina personuppgifter, och de överförs aldrig 
till någon utanför företaget utan att ett särskilt avtal finns oss emellan för reglering av sekretess och säkerhet. Det kan då handla om 
fraktbolag eller externa konsulter, vilka behöver vissa uppgifter för att fullfölja sina uppdrag, och det är vi fortfarande vi som ansvarar för 
behandlingen och kan svara på eventuella frågor om den. Du når oss enklast med frågor kring personuppgifter på info@brightel.se 


