Integritetspolicy för SSABs
webbplats
Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen www.ssab.com (”webbplatsen”). Det är viktigt
för SSAB att skydda din integritet när du besöker webbplatsen. Integritetspolicyn beskriver hur
SSAB samlar in och behandlar personuppgifter i samband webbplatsen (”integritetspolicy" ). Ta
en stund och läs noga igenom integritetspolicyn innan du fortsätter använda webbplatsen. Om
du inte godkänner integritetspolicyn förväntar vi oss att du lämnar webbplatsen.

Användning av personuppgifter
När du besöker webbplatsen kan SSAB samla in personuppgifter som du lämnar frivilligt till oss.
De flesta sidorna på webbplatsen är endast till för information och kräver inte att du lämnar
några personuppgifter.
SSAB kan behöva samla in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster, varor eller
information som du begär från SSAB eller via webbplatsen. SSAB samlar information om hur du
kommunicerar med webbplatsen, och den informationen kan länkas till de personuppgifter som
SSAB har om dig.
De personuppgifter som SSAB samlar in om dig genom webbplatsen används för följande
ändamål:








administration av webbplatsen
hantering av kundrelationer
marknadsföring och personlig kommunikation med dig
utveckling av webbplatsen, försäljning och SSABs affärsverksamhet
förbättring och utveckling av våra produkter och tjänster
analyser
rekrytering och personalärenden

Cookies
Cookies är små textfiler som sparas på din webbläsare när du besöker vår webbplats. Cookies
används för att informera webbservern där vi har vår webbplats om dina tidigare aktiviteter. Vi
kan då och då lagra följande typer av cookies på din dator:



Sessionscookie. Sessionscookies hjälper oss att fylla webbplatsen med innehåll och komma
ihåg dina preferenser. En session cookie sparas bara tillfälligt i minnet på din dator och de
flesta webbläsare tar bort dem när webbläsaren stängs
Beständig cookie. En beständig cookie är en textfil som lagras på din dator tills cookien
upphör eller du tar bort den. Vi använder beständiga cookies för att komma ihåg vilka sidor
du besöker eller vilket innehåll du helst vill se. Vi sparar informationen för att kunna optimera
användarupplevelsen av webbplatsen för våra besökare.
Tredjepartscookies Vi använder tredjepartscookies för att komplettera vår webbplats med
tjänster och innehåll från tillförlitliga partner och leverantörer. Vi använder för närvarande
följande tredjepartscookies:










AddThis.com
fonts.com
brightcove.com
Google Analytics

Cookies används allmänt på de flesta webbplatser men om du inte vill ta emot cookies kan de
flesta webbläsare ställas in så att cookies avaktiveras. Observera dock att om du avaktiverar
cookies kan det påverka webbplatsens eller tjänstens användbarhet.

Skydd av personuppgifter och informationssäkerhet
SSAB strävar efter att skydda dina personuppgifter och ha god säkerhet för den information
som vi behandlar. SSAB överför inte dina personuppgifter utanför SSAB-koncernen eller dess
partner.
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter SSAB har om dig samt att kontakta SSAB för att
granska riktigheten i de personuppgifter som vi samlat in om dig. SSAB korrigerar eller raderar
på din begäran alla felaktiga, falska eller föråldrade personuppgifter.
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. SSAB tar inget ansvar för innehållet
eller säkerheten i dessa tredje parts webbplatser.

Filbeskrivningar och kontakt med SSAB
Filbeskrivningar som rör behandling av personuppgifter för marknadsföring av produkter och
tjänster och rekryterings- och personalärenden finns på denna sida.
Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vill korrigera personuppgifter som SSAB
har om dig, kontakta ssab.privacy@ssab.com.

Ändringar
Genom att gå in på webbplatsen och lämna dina personuppgifter till SSAB godkänner du att
dina personuppgifter används enligt denna integritetspolicy. SSAB förbehåller sig rätten att
revidera integritetspolicyn från tid till annan, liksom de länkade filbeskrivningarna, och vi ber
därför att du läser igenom policyn då och då när du besöker webbplatsen

