
  
 
 
 
 
 
 
 
GDPR - Politik for behandling af personoplysninger  

Denne politik omfatter Industri Belos AB samt filial Induflow. 

Kontaktoplysninger for information eller klagemål er: Industri Belos AB, Box 6482, 751 38 Uppsala, telefon  
+46 18-67 67 80 og Christina Agerstig er personoplysningsansvarlig for behandlingen af dine personop-
lysninger. Industri Belos AB værner om dine personlige integritet og stræber efter altid at beskytte dine 
personoplysninger på bedste vis.    

Industri Belos AB samt filial Induflow, vil behandle de personoplysninger, såsom navn og eventuelle adresser, 
som vi registrerer om dig, med henblik, at forsyne dig med den information og de tjenester som du efter-
spørger, samt for opfølgning af salgs/produktudvikling. Vi anvender også oplysningerne for at markedsføre 
Industri Belos AB samt filial Induflow. Vort mål er ikke at behandle tredjelandsoverførsler. Vi gemmer ikke 
personoplysninger længere tid end vi behøver eller må på lovligt vis. 

Antal mennesker, som har adgang til oplysningerne er begrænset og oplysningerne overdrages ikke til nogen 
anden organisation udover de der skal udføre tjenester for Industri Belos AB samt filial Induflow´s opfordring  
og i bekræftende fald, hvis en særlig kontrakt om fortrolighed er underskrevet. 

Du har i henhold til GDPR ret til en gang pr. kalenderår, at få besked om, hvilke personoplysninger som 
behandles om dig, hos os, uanset hvordan disse er indsamlet. Hvis du vil ha en sådan information skal du 
sende en skriftlig anmodning til os. Anmodningen skal i henhold til personoplysningsloven indsendes under-
skrevet af dig per post og kan altså ikke sendes via e-mail. Du har når som helst ret til, at tilbagekalde et 
samtykke vedrørende behandling af personoplysninger og hvis dine personoplysninger behandles i strid  
med personoplysningsloven har du ret til at begære personoplysningerne rettes, blokeres eller slettes. 

Denne hjemmeside, indeholder links til andre websider. Vi står ikke til ansvar for indholdet på sådanne 
websider og ej heller for deres behandling af personoplysninger. 

 

Cookies 
Denne hjemmeside anvender cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres på besøgerens computer og giver 
mulighed for at følge hvad besøgeren gør på hjemmesiden. 

Industri Belos AB samt filial Induflow anvender cookies for at forbedre visse funktioner for anvenderen og for 
at måle antallet af unikke besøg på hjemmesiden samt antal besøg på særskilte sider på hjemmesiden.  

Hvis ikke anvendelsen af cookies accepters, kan du lukke ned for cookies i din webbrowser i sikkerheds indstil-
linger. Du kan også indstille webbrowseren således at du får et spørgsmål hver gang hjemmesiden forsøger at 
placere cookies på din computer. Via webbrowseren kan også tidligere cookies slettes, se webbrowserens 
hjælpesider for mere information.  

Vor behandling af oplysninger kan også indebære samkøring med andre registre og medfører at dine 
personoplysninger overføres til vore samarbejdspartnere. Industri Belos AB samt filial Induflow kan eksempel-
vis videregive personoplysninger til tredje part så som speditører af vore produkter. 

 
 
 
 
INDUFLOW 
Agerhatten 16 A 8 
DK-5220 Odense Sø, Denmark 

Telefon/Telephone Nat: 
63 10 00 36 
Int: +45 63 10 00 36 

Telefax 
Nat: 63 10 00 37 
Int: +45 63 10 00 37 

Bank Danske Bank Konto 
nr 3928001474 
IBAN DK6130003928001474 

CVR-nr 
28129556 


