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Version 14 augusti 2020 
 
INTRODUKTION 
  
Denna integritetspolicy gäller alla personliga kunduppgifter som samlas in och/eller används av 
Big Green Egg Europe B.V., med säte i (2678 MH) De Lier på Leemolen 80 (hädanefter: 
”BGEE”), som när du besöker vår webbplats www.biggreenegg.eu och sidor på sociala medier, 
fyller i kontaktformuläret på vår webbplats, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller till vår 
community, registrerar ditt EGG, etc.  
 
I denna integritetspolicy förklarar vi bland annat hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka 
dina rättigheter är.  
 
Detta dokument innehåller följande information:  
1. Varför samlar vi in och använder dina personuppgifter?  
2. Vilka personuppgifter samlar vi in och använder?  
3. Hur samlar vi in dina personuppgifter?  
4. Med vem delar vi dina personuppgifter?  
5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?  
6. Vilka är dina rättigheter?  
7. Ändringar  
8. Kontakt 
 
 
 
1. Varför samlar vi in och använder dina personuppgifter?  
 
Vi ber dig att dela dina personuppgifter med oss för bland annat följande ändamål:  
 

- underhåll av kundkontakt, däribland svara på dina frågor och anspråk,  
- registrering av ditt EGG,  
- tillhandahållandet av information om BGEE och dess produkter,  
- göra det möjligt för dig att vara en del av vår community online och besöka våra 

kanaler/sidor på sociala medier,  
- spara dina preferenser för framtida interaktion med och kommunikation från BGEE,  
- skicka personliga meddelanden som knyter an till dina personliga intressen, baserade på 

information som du har delat med oss och information som vi har samlat in via kakor och 
liknande tekniker om din användning av vår webbplats och våra sociala medier.  

 
Om du är en återförsäljare, ber vi dig att tillhandahålla personuppgifter för bland annat följande 
ändamål:  
 

- registrering av dina uppgifter på vår webbplats,  
- underlätta kundrelationer och  
- -kontakt,  
- förbättra kommunikation,  
- svara på frågor och/eller anspråk, samt tillhandahålla information om BGEE och dess 

produkter,  
 



 

 

I allmänhet behandlar vi endast dina personuppgifter för de ändamål som vi har angivit ovan. Om 
vi använder dina uppgifter för andra (närliggande) ändamål, vidtas extra åtgärder för 
uppgiftsskydd om detta krävs enligt lag. 
 
 
 
2. Vilka personuppgifter samlar vi in och använder?  
 
Vid interaktion med BGEE, till exempel när du fyller i kontaktformuläret på vår webbplats, 
registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar ditt EGG eller besöker våra sidor på sociala medier 
(som Facebook), kan vi be dig om eller samla in vissa uppgifter, som:  
 

- ditt för- och efternamn,  
- ditt företag,  
- ditt kön, 
- din adress,  
- din e-postadress,  
- din EGG-modell,  
- ditt språkval,  
- namn och adress till butiken/återförsäljare där du köpte din(a) produkt(er) samt 

inköpsdatum,  
- namn, adress, webbplats, e-postadress och telefonnummer till din återförsäljare, - dina 

intressen,  
- information om din användning av EGGet,  
- andra uppgifter som handlar om dina aktiviteter online,  
- om du vill ha nyhetsbrevet och om du godkänner BGEEs garantivillkor.  

 
Beroende på de preferenser som du har ställt in på olika sidor på sociala medier, kan viss 
personlig information delas med BGEE, till exempel om dina aktiviteter online samt profiler på 
sociala medier (som intressen, civilstånd, kön, användarnamn, foto, kommentarer som du har 
postat, etc.).  
 
Dessutom kan vi samla in personuppgifter via kakor eller liknande tekniker (se även nedan). 
 
 
 
3. Hur samlar vi in dina personuppgifter?  
 
Kontaktformulär  
 
Vi vill gärna göra det möjligt för dig att kontakta oss och ställa/lämna frågor och/eller 
kommentarer till oss. Detta kan du göra via kontaktformuläret på vår webbplats. För att kunna 
svara på dina frågor och/eller kommentarer, ber vi dig om vissa personuppgifter via 
kontaktformuläret. Om du inte fyller i dessa uppgifter i kontaktformuläret, kommer vi inte att kunna 
svara på dina frågor och/eller kommentarer.  
 
Nyhetsbrev  
 
Vi håller dig gärna ajour med nyheter, roliga evenemang, kampanjer och innovationer. Det gör vi 
med hjälp av Big Green Eggs nyhetsbrev. Via vår webbplats kan du prenumerera på 
nyhetsbrevet. För att kunna skicka nyhetsbrevet till dig, ber vi dig att fylla i vissa personuppgifter. 
Om du inte fyller i dessa uppgifter, kommer vi inte att kunna skicka nyhetsbrevet till dig.  
 



 

 

Produktregistrering  
 
För att kunna göra anspråk på BGEEs garanti, måste du registrera ditt EGG. Det kan du göra via 
produktregistreringsformuläret på vår webbplats. För att kunna använda garantin på rätt sätt och 
kunna kontakta dig om detta, ber vi dig vid ifyllandet av produktregistreringsformuläret att 
tillhandahålla vissa personuppgifter. Om du inte fyller i dessa personuppgifter, kommer du inte 
kunna göra anspråk på BGEEs garanti. 
 
Registrera dig till communityn online  
 
Vi ser gärna att du kommer i kontakt med andra användare av våra produkter och vill hålla dig 
ajour med de senaste nyheterna, kulinariska möjligheter och tips för att få ut mer av ditt EGG. 
Därför erbjuder vi dig möjligheten att registrera dig till vår Big Green Egg Community. Du kan 
registrera dig till denna community via vår webbplats. Inom ramen för detta ber vi dig att fylla i 
vissa personuppgifter. Om du inte fyller i dessa personuppgifter, kommer du inte kunna deltaga i 
Big Green Egg Communityn online.  
 
Sociala medier  
 
Via sociala medier erbjuder vi vår målgrupp intressant innehåll, så att de kan fortsätta att vara 
engagerade i vårt företag och våra produkter. Om du besöker dessa sidor på sociala medier, 
måste du vara bekant med de hjälpmedel som dessa sidor erbjuder för att ställa in dina 
preferenser för att dela dina personuppgifter via profiler på sociala medier. Vi är bundna till de 
sociala mediernas integritetspolicy. Beroende på preferenserna som du har ställt in på olika sidor 
på sociala medier, kan viss personlig information delas av sidorna på sociala medier, med BGEE.  
 
Kakor  
 
Mer information om kakor  
 
BGEE strävar efter att göra din onlineupplevelse och interaktion med våra webbplatser så 
informativ och relevant som möjligt. Vi använder kakor eller liknande tekniker för att åstadkomma 
detta. Vi tycker det är viktigt att du vet vilka kakor som våra webbplatser använder och i vilka 
syften. Detta bidrar till att skydda din integritet, samtidigt som vår webbplats blir så 
användarvänlig som möjligt.  
 
Vad är kakor?  
 
Kakor är små textfiler som sparas på din terminalutrustning (dator eller mobil utrustning), när du 
besöker vissa webbplatser. BGEE kan använda jämförbara tekniker, som pixlar, webbfyrar, och 
så vidare. För konsekvensens skull benämns alla dessa tekniker hädanefter med termen ”kakor”.  
 
Varför används kakor?  
 
Kakor kan användas för olika ändamål. I första hand kan kakor krävas för att webbplatsen ska 
fungera bra. Utan kakor skulle det till exempel vara svårt att komma ihåg att du är registrerad på 
en webbplats eller vilka produkter du har i din varukorg. Dessa kakor kallas funktionella kakor.  
 
Kakor kan även användas för att analysera hur en webbplats används, för att hålla reda på 
antalet besökare, för att ta reda på hur webbplatsen kan förbättras. Vi kopplar inte 
webbplatsstatistik och andra rapporter till individuella användare. Dessa kakor kallas analytiska 
kakor.  



 

 

För det tredje används kakor även för sociala medier, för att möjliggöra integrering av sociala 
medier på webbplatsen. På så sätt kan du gilla eller dela en sida eller produkt direkt på dina 
sociala medier.  
 
En fjärde viktig tillämpning av kakor är reklam online. Personliga annonser är möjliga som 
relevanta och intressanta för dig, såväl på som utanför vår webbplats. Detta görs med hjälp av 
kakor för (riktad) reklam.  
 
Hantera eller stänga av kakor i din webbläsare  
 
Du kan hantera dina kakinställningar i din webbläsare. Om du stänger av alla kakor eller alla våra 
kakor i dina webbläsarinställningar, kommer vissa delar eller funktioner på vår(a) webbplats(er) 
möjligen inte att fungera längre, då vi inte längre kan ställa in funktionella kakor. Mer information 
om att stänga av kakor eller hantera kakinställningarna för din webbläsare hittar du nedan:  
 

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  
- Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-

websitepreferences  
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-

allowcookies  
- Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

 
 
 
4. Med vem delar vi dina personuppgifter?  
 
I allmänhet kommer vi inte att dela dina personuppgifter med parter utan det Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Men vi kan komma att dela din information med 
närstående företag inom EES. Dessutom kan kakor placeras av tredje part.  
 
Vi delar dina personuppgifter med IKT-tjänsteleverantörer. Det gör vi dock endast i enlighet med 
gällande lagstiftning. Vi ger endast sådana tjänsteleverantörer tillgång till dina personuppgifter 
efter att ha ingått bearbetningsavtal med dem, där vi (bland annat) ålägger dem med tystnadsplikt 
och vi förpliktar dem att endast bearbeta dina personuppgifter för vår räkning.  
 
Dessutom ger vi endast tredje part tillgång till dina personuppgifter om det, enligt vår mening, 
krävs med stöd av tillämplig lagstiftning eller med stöd av en legitim förfrågan.  
 
 
 
 
5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?  
 
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina 
personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig tillgång av tredje part. Dessutom kräver vi av 
alla våra IKT-tjänsteleverantörer som har tillgång till dina personuppgifter, att de vidtar liknande 
lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. 
 
 
 
 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allowcookies
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allowcookies
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471


 

 

6. Vilka är dina rättigheter?  
 
Du kan kontakta oss via kontaktinformationen längst ned i denna integritetspolicy, om du:  
 

- vill veta om vi hanterar personuppgifter från dig samt vilka personuppgifter vi hanterar 
från dig, 

- vill korrigera dina personuppgifter,  
- vill ta bort dina personuppgifter, 
- vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter,  
- vill klaga på hanteringen av dina personuppgifter,  
- vill att vi överför dina personuppgifter till dig eller annan organisation.  

 
Vi får begära ytterligare information från dig för att kunna fastställa din identitet. Inom rimlig tid, 
informerar vi dig om de av oss vidtagna åtgärderna och i alla händelser inom en månad efter vi 
har mottagit din förfrågan. Denna period kan förlängas med ytterligare två månader om det är 
nödvändigt, bland annat i samband med komplexiteten eller antalet förfrågningar. Vi informerar 
dig om en sådan förlängning av perioden inom en månad efter mottagande av din förfrågan, där 
vi kommer att ange skälen till förlängningen.  
 
Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål hos vederbörande tillsynsmyndighet. 
 
 
 
7. Ändringar  
 
Våra produkter och tjänster utvecklas hela tiden. Vi förbehåller oss därför rätten att då och då 
ändra eller anpassa denna integritetspolicy och publicera eventuella ändrade versioner på våra 
webbplatser.  
 
Vi publicerar ett tydligt meddelande på vår sida med integritetspolicyn för att informera dig om 
viktiga ändringar i denna integritetspolicy och anger längst upp på sidan när denna policy senast 
uppdaterades. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom den senaste versionen.  
 
Den nya integritetspolicyn träder i kraft efter publicering. Om du inte godtar den anpassade 
policyn, måste du ändra dina preferenser eller överväga att inte längre använda våra webbsidor. 
Genom att fortsätta öppna eller använda våra tjänster efter ändringarna har trätt i kraft, 
godkänner du den ändrade integritetspolicyn.  
 
 
 
8. Kontakt  
 
Du kan kontakta oss via service@biggreenegg.eu. 


