ANVÄNDARVILLKOR
för webbshoppen
1 ÅTERKÖP OCH BYTEN
Inga återköp godtas av artiklar som tagits i bruk eller vid återköpskrav framförda senare än 14
dagar från genomfört köp.
Eventuell reklamation och bedömning av det befogade kravet på reklamation sker under
dagtid i FRISKIS&SVETTIS reception, Pjäsgatan 8 i Landskrona.
Uppgradering eller byte av kort-typ kan göras i receptionen under dagtid.
Om behov föreligger har du möjlighet att ge bort eller sälja din kvarvarande träningstid till
annan motionär. Vi flyttar, under dagtid, över träningstiden utan extra kostnad men deltar inte
i eventuell ekonomisk transaktion vid överföringen.
2. INTEGRITETSPOLICY
2.1 VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?
När du köper något hos oss så samlar vi in personlig information som du ger oss, till exempel
ditt namn, adress och e-postadress.
När du är inne i vår butik får vi också automatiskt information om din dators IP-adress så att
vi vet vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.
2.2 MARKNADSFÖRING VIA E-POST
Vi gör inga utskick i marknadsföringssyfte med utgångspunkt i de uppgifter du lämnar vid
köp i vår Webbshop.
2.3 SAMTYCKE
När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort,
göra en beställning samtycker du till att vi samlar in information och använder den för detta
syfte.
3. OFFENTLIGGÖRANDE
Vi kan lämna ut din personliga information om lagen kräver det eller om du bryter mot våra
användarvillkor.
4. ONE.COM
Vår butik sköts av One.com. De ger oss tillgång till e-handelsplattformen som gör att vi kan
sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter lagras hos One.com, i databaser och i
One.com-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.
5. BETALNING
Då du väljer direktbetalning för att slutföra köpet kan tredje part komma att använda din
kreditkortsinformation för detta ändamål. Se 3.8.
5.1 TREDJEPARTSTJÄNSTER
I allmänhet kommer tredjepartsleverantörer som vi använder endast samla in, använda och
lämna ut din information i den utsträckning som krävs för att de ska kunna leverera sina
tjänster till oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, t.ex. de som arbetar med betalningar och
betalningstransaktionen, har sina egna integritetspolicys för den information som vi måste
lämna ut för att de ska kunna genomföra dina inköpsrelaterade transaktioner. För dessa
leverantörer, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicys så att du förstår på vilket
sätt dessa leverantörer hanterar din personliga information.
Tänk också på att vissa leverantörer kan ha sin verksamhet eller anläggningar i en annan
jurisdiktion än antingen du eller oss. Det innebär att om du väljer att gå vidare med en
transaktion som involverar en tredje part, kan din information omfattas av lagarna i den
jurisdiktion där denna tredje part har sin verksamhet eller sina anläggningar. När du lämnar
vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, omfattas
du inte längre av denna Integritetspolicy eller Användarvillkor för vår webbplats.
5.2 LÄNKAR
När du klickar på länkar i vår butik, kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte
ansvariga för integritetspolicys på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa dessa
webbplatsers integritetspolicys.
5.3 SÄKERHET
För att skydda din personliga information vidtar vi försiktighetsåtgärder och följer branschens
bästa praxis för att se till att den inte försvinner, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller
förstörs. Om du förser oss med kreditkortsinformation, krypteras informationen med Secure
Socket Layer-teknik (SSL) och lagras med AES-256 kryptering.
5.4 ÅLDERSGRÄNS
När du använder denna webbplats bekräftar du att du är myndig i det land eller den stat där du
bor eller att du är myndig i det land eller den stat du bor och har gett ditt samtycke till att dina
minderåriga barn använder denna webbplats.
6. ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor när som helst, så var vänlig och
kontrollera dem regelbundet.
Förändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på
webbplatsen.
Om vi gör väsentliga ändringar i den här policyn kommer vi att meddela dig här att policyn
har uppdaterats, så att du vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den, och under
vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller offentliggör den.
Om vår förening går samman med en annat förening, kan dina uppgifter överföras på sånt sätt
att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

