
Avtalsvillkor Icynene Europe  

1. Villkor 

Genom att gå in på webbplatsen https://www.icynene.se/ och vidare klicka 
och nyttja den, anses du ha accepterat och vara bunden av de nedan 
angivna villkoren för användning, alla tillämpliga lagar och förordningar, och att 
du accepterar att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. 

2. Användarlicens 

Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen och 
varumärkesrätt. 

a. Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet 
(information eller programvara) på Icynene Europes webbplats för 
personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är beviljande av en 
licens och inte en överföring av äganderätten. Enligt denna licens får du 
inte: 

i. ändra eller kopiera materialet; 
ii. använda materialet i kommersiellt syfte, eller för offentlig visning 

(kommersiell eller icke-kommersiell) 
iii. försöka dekompilera eller dekonstruera någon programvara som 

finns på Icynene Europes webbplats; 
iv. ta bort eventuella noteringar med avseende på upphovsrätt eller 

annan form av äganderätt från materialet, eller 
v. överföra material till en annan person eller "spegla" materialet på 

någon annan server.  
b. Denna licens upphör automatiskt att gälla om du bryter mot någon av 

dessa restriktioner och kan när som helst sägas upp av Icynene 
Europe. När du avslutar visningen av dessa material eller vid 
uppsägning av denna licens, måste du förstöra allt nedladdat material 

som du innehar, både elektroniskt och tryckt material. 

3. Ansvarsfriskrivning 

a. Innehållet på Icynene Europes webbplats tillhandahålls i ”befintligt skick”. 

Icynene Europe lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller 
underförstådda, och frånsäger sig härmed allt ansvar för alla andra typer av 
garantier, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier eller villkor 
beträffande säljbarhet, ändamålsenlighet och intrång i upphovsrätten eller 
andra typer av brott mot rättigheter. 
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b. Icynene Europe lämnar vidare heller inga garantier eller utfästelser gällande 
korrekthet, sannolikt resultat eller tillförlitlighet vid användningen av material 
från webbplatsen eller andra aspekter i fråga om sådant material eller andra 
webbplatser som är sammanlänkade med denna webbplats. 

4. Informationens riktighet 

Även om Icynene Europe gör allt för att säkerställa riktigheten av innehållet på sin 

webbplats, kan den information som förekommer på Icynene Europes 

webbplats innehålla tekniska, typografiska eller bildmässiga fel. Icynene 

Europe tar inget ansvar för att informationen på webbplatsen är korrekt, 
fullständig eller aktuell. Icynene Europe kan när som helst ändra informationen 
på webbplatsen utan föregående meddelande.  

Icynene Europe har dock ingen skyldighet att uppdatera innehållet. 

5. Restriktioner 

Icynene Europe vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla 
ansträngningar görs för att säkerställa att informationen på webbplatsen är 

korrekt, aktuell, säker och tillgänglig. 

Icynene Europe eller dess leverantörer ska, under inga omständigheter, hållas 
ansvariga för eventuella skador (inklusive, men ej begränsat till, förlorade data 
eller vinster eller skador till följd av avbrott i verksamheten) som uppstår till 
följd av användning eller oförmåga till användning av materialet på Icynene 

Europes webbplats, även om Icynene Europe har meddelats om risken för 

sådana skador muntligen eller skriftligen.  

6. Länkar 

Icynene Europe har inte kontrollerat alla de webbplatser som det länkas till på 
webbplatsen. En länk till en annan webbplats innebär inte godkännande av 
sådana tredje parts webbplatser från Icynene Europes sida. Icynene Europe 

tar inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser.  

Användaren ansvarar själv för användningen av en sådan webbplats. 

7. Ändringar 

Icynene Europe kan när som helst ändra dessa användarvillkor för 
webbplatsen utan föregående meddelande. Genom att använda denna 
webbplats samtycker du till att följa aktuell version av användarvillkoren. 



8. Tillämplig lag 

Dessa villkor regleras av och ska tolkas i enlighet med belgisk lag och genom 
att använda denna webbplats accepterar du oåterkalleligt att du underkastar 

dig de belgiska domstolarnas behörighet. 

Integritetspolicy 

Din integritet är viktig för oss. Det är Icynene Europes policy att respektera din 
integritet med avseende på den information som vi samlar in om dig via vår 
webbplats https://www.icynene.se/ och andra webbplatser som vi äger eller 

driver. 

Den information vi samlar in 

Logg data 

När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt registrera 
standarddata från din webbläsare. Dessa data anses vara "icke-
identifierande information" eftersom de inte identifierar dig personligen. De 
kan inkludera typ och version av webbläsaren, sidor du besöker, tid och 
datum för ditt besök, tid på varje sida, och mycket mer. 

Personuppgifter 

Vi kan be att få dina personuppgifter, t.ex.: 

 Namn 
 E-post 
 Telefon/mobil nummer 
 Adress 

Dessa data anses vara "identifierande information" eller "personuppgifter" 
eftersom det kan identifiera dig personligen. Vi ber bara om personuppgifter 
som är relevanta för ett visst legitimt syfte och för inget annat, till exempel att 
tillhandahålla den tjänst du önskar eller för att förbättra denna tjänst. 

Hur vi samlar in information 

All information samlar vi in genom rättvisa och lagliga medel. 
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Vi samlar in personuppgifter antingen med ditt giltiga, fritt angivna, specifika, 
informerade, aktiva och uttryckliga samtycke eller på grundval av att det är 

nödvändigt för att tillhandahålla den tjänst du önskar. 

Vi förklarar också varför vi samlar in uppgifterna samlas in och hur de ska 
användas. Du kan välja att inte lämna dina personuppgifter till oss, men bör 
då vara medveten om att vi kanske inte kan tillhandahålla någon av de 
tjänster du önskar. 

Användning av information  

Vi kan använda en kombination av identifierande och icke-identifierande 
information för att förstå vem som besöker vår webbplats, hur våra tjänster 
används och hur vi kan förbättra besökarnas användarupplevelse av vår 
webbplats i framtiden. 

Vi lämnar inte ut personlig information, men vi kan dela aggregerade och 
anonymiserade versioner av denna information, till exempel på webbplatser 
och nyheter om trenden i kundanvändning. 

Bearbetning och lagring av uppgifter 

Den information vi samlar lagras och bearbetas i Belgien, eller där våra 
anläggningar eller anläggningar av våra partners, associerade enheter och 
externa leverantörer är belägna. Vi överför endast personuppgifter inom 
jurisdiktioner med adekvat skydd enligt EU-lagstiftningen, vilket återspeglar 
vårt åtagande att skydda våra användares integritet. 

Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge som behövs för att 
vi ska kunna förse dig med en tjänst, eller att förbättra våra tjänster i framtiden. 
Under den perioden vi håller dessa uppgifter kommer vi att gör allt vi kan, 
i enlighet med kommersiellt godkända metoder, för att skydda dina 
personuppgifter mot förlust och stöld samt obehörig åtkomst, spridning, 
kopiering, användning och modifiering. Med det sagt vill vi dock betona att 
inga metoder för elektronisk överföring eller lagring är 100 % säkra, och vi kan 
därför inte garantera säkerheten för dina uppgifter fullständigt. 

Om du begär att din personliga information raderas eller när din personliga 
information inte längre är relevant för vår verksamhet, raderar vi den från vårt 

system inom rimlig tid. 

Cookies 



Vi använder cookies för att samla in information om dig och om hur du använder 
vår webbplats. Vänligen se vår Cookiepolicy för mer information. 

Tredje parts tillgång till information 

Vi använder tjänster från tredje part för:  

 Webbplatsanalys 
 Innehållsmarknadsföring  

Dessa tjänster kan endast ha tillgång till våra data för att kunna utföra 
specifika uppgifter på våra vägnar. Vi delar inte någon personligt 
identifierande information utan ditt uttryckliga och informerade samtycke. Vi 
ger dem inte tillåtelse att kommunicera eller använda våra data för något 

annat ändamål. 

Från tid till annan, kan vi tillåta begränsad tillgång till våra data från 
utomstående konsulter och byråer för analys och serviceförbättring. Detta 
tillvägagångssätt är endast tillåtet för den tid som krävs för att utföra en 
specifik funktion. Vi arbetar endast med externa byråer vars policy är 
jämförbar med vår egen. 

Vi avvisar begäran om utlämnande av uppgifter från statliga och rättsliga 
organ, om vi anser att begäran är alltför generell eller inte gäller för avsett 
ändamål. Vi kan dock samarbeta om vi anser att den information som krävs 
är nödvändig och lämplig för att följa en order från en officiell myndighet för att 
skydda våra egna rättigheter och egendom, allmän säkerhet och säkerhet av 
en annan person, förhindra brott eller förhindra aktiviteter, som vi rimligen 
anser vara olagliga, rättsligt straffbara eller oetiska. 

Vi delar inte eller tillhandahåller inte personliga uppgifter på annat sätt till tredje 
part. Vi säljer eller hyr inte den personliga information vi samlar in till 

marknadsföringsspecialister eller tredje part. 

Barns integritet 

Vi samlar inte medvetet in eller lagrar personuppgifter om barn. Som förälder/ 
vårdnadshavare, vänligen kontakta oss om du tror att ditt barn deltar i en 
verksamhet på vår webbplats som involverar personlig information och du inte 
har fått en anmälan eller en begäran om samtycke. Vi kommer inte använda 
dina kontaktuppgifter för marknadsföring eller reklamändamål.  

Begränsningar av vår policy 



Denna integritetspolicy omfattar endast vår egen insamling och hantering av data 

från Icynene Europes sida. Icynene Europe har åtagit sig att samarbeta endast 

med partners, associerade enheter och externa leverantörer vars integritetspolicy 
är jämförbar med vår egen. Vi kan emellertid inte 100 % garantera att detta alltid 
kommer att bli fallet. Därför kan vi inte acceptera något ansvar för deras respektive 
sekretesspraxis. 

Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte drivs av oss. 
Vänligen notera att vi inte har någon kontroll över innehållet och praxis på dessa 
webbplatser och vi kan därför inte ta något ansvar för hur de behandlar dina 
personuppgifter.  

Ändringar i vår integritetspolicy 

Vi kan, efter eget gottfinnande, ändra vår integritetspolicy för att återspegla aktuella 
tillåtna praxis. Vi kommer att vidta rimliga steg för att låta våra användare veta om 
dessa ändringar via vår webbplats. Om du är en registrerad användare på 

https://www.icynene.se/, kommer vi att informera dig med hjälp av 

kontaktuppgifter som lagras på ditt konto. Om du fortsätter att använda 
webbplatsen efter det att policyn har ändrats anses det innebära att du godkänner 
vår policy kring integritet och personuppgifter.  

Dina rättigheter och skyldigheter 

Som vår användare har du rätt att bli informerad om hur data samlas in och 
används. Du har rätt att veta vilka uppgifter vi samlar in och hur de behandlas. 
Du har rätt att korrigera och uppdatera all personlig information om dig och 
begära att vi raderar denna information. Du kan när som helst ändra eller ta 
bort information från ditt konto med hjälp av de verktyg som finns tillgängliga 

på kontots kontrollpanel. 

Du har rätt att begränsa eller invända mot vår användning av dina uppgifter, 
samtidigt som du behåller rätten att använda din personliga information för 
egna ändamål. Du har rätt att bestämma att uppgifterna om dig inte kommer 

att användas i beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling. 

Kontakta oss gärna om du har några funderingar eller frågor i relation till hur vi 
använder din information och personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig Icynene Europe  
Thierry Gossen 

tgossen@icynene.eu 

http://icynene.eu/


Dataskyddsombud Icynene Europe  
Thierry Gossen 

tgossen@icynene.eu 

Denna policy är effektiv från 25 maj 2018. 

Cookiepolicy 

Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse på 
https://www.icynene.se/. Denna cookie policy ingår i Icynene Europas 
integritetspolicy och inkluderar användningen av cookies mellan din enhet och 
vår webbplats. Vi tillhandahåller också grundläggande information om tjänster 
från tredje part som vi kan använda, vilka också kan använda cookies som en 

del av deras tjänster, även om de inte omfattas av vår policy. 

Om du inte vill tillåta cookies från oss måste du ändra inställningarna för din 
webbläsare för att blockera cookies från https://www.icynene.se/, du bör 
dock vara medveten om att vi i sådana fall kanske inte kan tillhandahålla 

någon av de tjänster du önskar. 

Vad är cookies? 

En cookie är en liten textfil som vår webbplats lagrar på din dator och sedan 
använder varje gång du besöker oss, vanligtvis innehåller den information om 
själva webbplatsen, en unik identifierare som gör det möjligt för webbplatsen att 
känna igen din webbläsare när du kommer tillbaka, ytterligare data som tjänar syftet 
med en cookie och information om livstiden av dessa cookies. 

Cookies används för att aktivera vissa funktioner (t. ex. inloggning), spårning av 

webbplats användning (t. ex. analys), spara dina användarinställningar (t. ex. 
tidszon, meddelandeinställningar) och anpassa ditt innehåll (t. ex. reklam, språk). 

Cookies från webbplatser som du besöker kallas vanligtvis egna (”first-party 
cookies”), och övervakar typiskt bara din aktivitet på just denna webbplats. 
Cookies från andra webbplatser och företag (dvs. tredje part) kallas 
tredjepartscookies (”third-party cookies”), och kan användas för att övervaka 
din aktivitet på andra webbplatser som använder samma tjänster som tredje 
part. 

Typer av cookies och hur vi använder dem 

Nödvändiga cookies  
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Nödvändiga cookies är nyckeln till din webbupplevelse, de möjliggör 
grundläggande funktioner som användarnamn, kontohantering, kundvagn 
och betalningsbehandling. Vi använder dessa nödvändiga cookies för att 
aktivera vissa funktioner på vår webbplats. 

 

Prestandacookies 

Prestandacookies används för att spåra hur du använder webbplatsen under 
ditt besök utan att samla in personuppgifter om dig. Vanligtvis är denna 
information anonym och i sammandrag med information som spåras hos alla 
webbplatsanvändare för att hjälpa företagen att förstå användningsmönster, 
identifiera och diagnostisera problem och fel som deras användare kan stöta 
på och göra bättre strategiska beslut för att förbättra besökarnas upplevelse 
på webbplatsen. Dessa cookies placeras av webbplatser du besöker (egna 
”first-party“), eller tredjepartstjänster. Vi använder prestandacookies på vår 

webbplats. 

Funktionella Cookies 

Funktionella cookies används för att spara information om din enhet och alla 
inställningar du konfigurerar på webbsidor du besöker (till exempel inställning 
av språk och tidszon). Med sådan information kan webbplatser erbjuda dig 
mer skräddarsydda, förbättrade eller optimerade innehåll och tjänster. Dessa 
cookies placeras av webbplatser du besöker (egna „first-party“), eller 
tredjepartstjänster. Vi använder funktionella cookies för utvalda funktioner på 
vår webbplats. 

Målriktade cookies/ Annonscookies 

Målriktade cookies/ annonscookies används för att bestämma vilket 
annonsinnehåll är mer relevant för dig och dina intressen. Webbplatser kan 
använda dessa cookies för att leverera målriktade annonser eller begränsa 
antalet gånger en annons visas. Detta hjälper företag att förbättra effektiviteten 
av deras kampanjer och kvaliteten på innehållet de presenterar. Dessa 
cookies placeras av webbplatser du besöker (egna ”first-party”), eller 
tredjepartstjänster. Målriktade cookies/ annonscookies som placeras av tredje 
part kan användas för att spåra dig på andra webbplatser som använder 
samma tjänster från tredje part. Vi använder inte denna typ av cookies på vår 
webbplats. 

Tredjepartscookies på vår webbplats 



På vår webbplats kan vi anställa externa företag och privatpersoner - som 
analytiker och innehållspartner. Vi ger dessa tredje parter tillgång till utvald 
information för att utföra vissa uppgifter på vår vägnar. De kan också placera 
tredjepartscookies för att leverera de tjänster de tillhandahåller. 
Tredjepartscookies kan användas för att spåra dig på andra webbplatser som 
använder samma tjänst från tredje part. Eftersom vi inte har någon kontroll 

över tredjepartscookies, omfattas de inte av Icynene Europes cookiepolicy. 

Vårt löfte om sekretess i förhållande till tredje part 

Vi granskar alla våra externa leverantörers integritetspolicy innan vi använder 
deras tjänster för att se till att deras policy är jämförbar med vår. Vi kommer 
aldrig medvetet att använda tredje parts tjänster som äventyrar eller kränker 

våra användares integritet. 

Hur kan du ha kontroll över cookies eller besluta att inte acceptera dem 

Om du inte vill tillåta cookies från oss måste du ändra inställningarna för din 
webbläsare för att blockera cookies från vår webbplats. Standardinställningen 
av de flesta webbläsarna är att de accepterar cookies, men du kan uppdatera 
dessa inställningar, antingen för att avvisa cookies helt eller för att få 
meddelande om när en webbplats försöker ställa in eller uppdatera en cookie. 

Om du besöker webbplatsen från flera enheter, kan du behöva uppdatera 

dina inställningar för varje enhet. 

Även om vissa cookies kan blockeras med liten inverkan på din 
webbupplevelse, kan blockering av alla cookies innebära att webbplatserna 
kanske inte kan tillhandahålla vissa funktioner och innehåll på de sidor du 
besöker. 

 

 

Jag accepterar denna integritetspolicy 
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