
           Våra Butikspolicyer 

shoppingupplevelse för dig. Med denna text vill vi informera dig om hur vår hemsida 
fungerar; vad vi gör, hur vi gör det och hur det påverkar dig. 

 

När du handlar på www.lemeradastyle.com kan det hända att vi samlar in 
personuppgifter du uppger när du skapar ett konto eller genomför ett köp, samt 
information som insamlas av cookies.

Samtliga personuppgifter hanteras utifrån GDPR, sedan 25 maj 2018. 

Cookies är väldigt små textfiler som lagras på din hårddisk när du besöker hemsidor. 
Vi använder oss av förstahandscookies och tredjehandscookies för de huvudsakliga 
syftena webbfunktionalitet, webbstatistik och marknadsföring. 

Vissa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera ordentligt. Den här typen 
av cookies håller reda på dina inställningar och gör din shoppingupplevelse 
bekvämare genom att till exempel känna igen din enhet samt komma ihåg dina 
preferenser och inställningar. 

Cookies används också för att samla in sådan information som exempelvis 
varaktigheten av ett besök, besökta sidor, om en transaktion genomfördes eller 
demografisk information som till exempel ursprung, kön och ålder. Den här 
informationen används för analytiska ändamål och gör det möjligt för oss att skapa 
den bästa shoppingupplevelsen för dig. De cookies vi använder samlar inte in någon 
information som kan användas för att spåra eller identifiera individer. 

Vi samlar in den information du uppger när du skapar ett konto, anmäler dig till vårt 
nyhetsbrev eller genomför ett köp. Sådan information kan vara ditt namn, adress, 
kontaktuppgifter etc. Cookies kan samla in information från ditt besök, som till 
exempel besökta sidor, besökets varaktighet, genomförda transaktioner och 
demografi såsom ursprung, kön och ålder. 

Företaget behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan 
samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten: 

1-För att fullgöra beställningar av tjänster och produkter via en av de 
plattformar som erbjuds av företaget; 
2-Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta 
felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. Nyhetsbrev 
och orderinformation 
3-Uppgifter om beställning av tjänst och produkt lagras och analyseras, samt 
ligger till grund för erbjudanden, rabatter och marknadsföring av både generell 
och riktad karaktär. Detta är att kunna ge dig relevanta rekommendationer, 
erbjudanden och anpassade tjänster och produkter. Generell som riktad 
marknadsföring kan komma i form av SMS, e-post eller andra digitala 
kontaktvägar så som sociala medier. Detta i ändamål att kunna ge dig den bäst 



möjliga kundupplevelse då vi gärna presenterar vad vi tror är av störst intresse 
för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring 
genom att följa våra tydliga anvisningar i vår marknadsföring 
4-Du har rätt att begära tillgång till din information och om någonting inte 
stämmer kan du ändra eller ta bort den. 

Du kan inaktivera redan insamlade cookies på din dator genom att ändra på din 
webbläsares inställningar för cookies, du kan också använda opt-out program som 
till exempel ”NAI’s Consumer opt-out” eller ”Google Analytics opt-out browser add-
on” för att förhindra att cookies används, vi ber dig dock ha i åtanke att dessa 
inställningar kan medföra att hemsidan inte fungerar ordentligt. 

Lemeradastyle kan komma att se över denna personuppgiftspolicy och allmänna 
villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss så kommer de vid var tid 
gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Lemeradastyle. Du 
ska därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet 
i våra allmänna villkor. 

 


