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Välkommen till OrderExtender 
När ni blir kund hos oss accepterar ni vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Ni godkänner 
också att GV Software AB använder dessa uppgifter för att fullfölja våra åtaganden samt för att informera om 
förändringar och eventuella erbjudanden. Behandlingen av personuppgifterna görs med största möjliga hänsyn till din 
integritet och dessa personuppgifter kommer ej att säljas eller delas vidare till andra än de nedan angivna. 

Integritetspolicy 
Syfte 
Syftet med vår Integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder 

dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

 

Typ av personuppgifter vi samlar in 
När ni blir kund hos OrderExtender samlar vi in dina kontaktuppgifter antingen delvis eller i sin helhet: 

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Eventuellt också nödvändiga data som nycklar och 

användarnamn för att integrera med av OrderExtender supporterade Kassasystem. Dessa uppgifter 

krypteras och kan endast användas av OrderExtender för att integrera mot ditt kassasystem. 

Vi sparar även följande data:  

• Bilder du själv laddar upp för att använda i OrderExtender. 

• Användare du själv lägger in i systemet. 

• Produkter och Produktgrupper från ditt kassasystem. 

• Beställningar från ditt kassasystem. 

• Chat konversationer mellan kund och företag 

 

Cookies 

Sessioncookies 
OrderExtender.com använder sessioncookies. Den lever så länge din webbläsare är öppen. Om du öppnar 

en ny så skapas det en ny sessioncookie. 

Övriga cookies 
Vi sparar också annan information i cookies. Vi sparar bl.a. ett slumpmässigt värde som vi använder för att 

hämta dina inställningar (som t.ex. automatisk inloggning, sortering i listor etc.) i en databas. 

Om du inte accepterar några cookies 
Du kan inte använda vår webbplats fullt ut om du inte accepterar några cookies alls. 

Du kan läsa information 

Du kan inte logga in 

Du kan inte integrera mot något kassasystem 

 

I de cookies vi använder sparas ingen information relaterad till vilka sidor du besöker. 

 

Till vem lämnar vi ut personuppgifter 
OrderExtender.com använder krypterade nycklar, användarnamn, företagsnamn eller annan nödvändig 

information för att integrera mot ditt kassasystem. Den delas med din kassasystems leverantör.  

Vi har avtal med de kassasystem som vi integrerar mot. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter 

som behandlas. 

Vi delar aldrig mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive kassasystemsleverantör. Vi vidtar 

lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag 

rörande säkerhet och personlig integritet.  
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Så här skyddar vi dina personuppgifter 
Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som 

exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel via SSL/TLS, kryptering och envägs 

hash-algoritmer. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att 

säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.  

 

Tillgång, rättelse och radering av uppgifter 
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifterna OrderExdenter.com har om dig och verifiera den 

information vi har. Du har också rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv. 

Du har också rätten att bli raderad. Du kan då begära radering av dina personuppgifter för de fall att 

datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter, 

som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- 

och skattelagstiftning. Vi blockerar då den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till 

andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. 

Vid frågor om tillgång, rättelse eller radering, kontakta oss via info@orderextender.com. 

Ansvarig utgivare är Magnus Friberg – GV Software AB 
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