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Integritetspolicy för Kron International AB 

Kron International respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina 
personuppgifter. Vi är öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi ser till 
att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen lever upp till 
kraven i dataskyddsförordningen GDPR. 

Insamling av information 

Vi samlar in information från dig i samband med din anställning, för privatpersoner 
som loggar in på sitt konto eller handlar på vår website. För kunder och leverantörer 
i samband med att vi upprättar en affärsförbindelse. 

Användning av information 

Den information som samlas in från dig kan användas för att: 
 

o Förbättra vår kundservice 
o Kontakta dig via e-post 

e-handelssäkerhet 

Den information som samlas in via vår website (www.kron.se) kommer inte att 
säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag i något syfte. 

All kommunikation via vår website är krypterad enligt en standard SSL-kryptering 
från GoDaddy för vår website. 

Utlämnande till tredje part 

Vi säljer inte, handlar inte, eller på annat sätt överför personligt identifierbar 
information till utomstående parter. 

Informationsskydd 

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi 
använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter 
som överföres över Internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb 
(t.ex. fakturering eller utbetalning av löner), får tillgång till personligt identifierbar 
information. De datorer/servrar som används för att lagra personlig information 
förvaras i en säker miljö. Från intrång utifrån via Internet, använder vi oss av 
brandväggen Trend Micro, Antivirus. 

  

https://datainspektionen.se/
http://www.kron.se/
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Cookies 

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår website och för att identifiera 
återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas överhuvudtaget inte 
till personligt identifierbar information på vår website. 

Avregistrera personuppgifter 

I förekommande fall, använder vi den e-postadress du förser oss med för att skicka 
information om dina beställningar och leveranser. Om du inte längre vill ta emot 
sådana meddelanden, eller om du av annan anledning vill avregistrera dig hos oss, 
kontaktar du oss på nedanstående adress: 

 
Kron International AB (org.nr. 556050-5587) 
Stora Torggatan 28 
288 21 Vinslöv 
 
Tel:  +46 44 85 700 
Mail: info@kron.se 
 
 
Policyn antagen 2018-05-20 
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