Integritetspolicy
Vi på Bauder är glada över att du besöker vår webbplats och visar intresse för vårt företag och
våra produkter. I detta sammanhang lägger vi särskilt stor vikt vid att skydda dina
personuppgifter.
Ansvarig person i den mening som avses i dataskyddsförordningen (DSF) är:
Paul Bauder Sverige AB
Edvin Widéns Väg 13
288 31 Vinslöv
Organisationsnummer: 556816-3009
Allmän information om behandling av uppgifter:
Dina personuppgifter behandlas endast av oss om det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla en
fungerande webbplats, våra tjänster och vårt innehåll. Behandlingen av dina personuppgifter sker i
regel endast med ditt samtycke. Undantag görs om inhämtning av samtycke på förhand inte är möjligt
av faktiska skäl och behandling av uppgifterna är tillåten enligt gällande lagbestämmelser.
Som rättslig grund för behandling av personuppgifter gäller följande:
- Vid behandling av personuppgifter med ett föregående samtycke från den registrerade,
utgör artikel 6.1 a i DSF den rättsliga grunden.
- Behandlas personuppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part
eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås,
utgör artikel 6.1 b i DSF den rättsliga grunden.
- Behandlas personuppgifterna för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar vårt
företag, utgör artikel 6.1 c i DSF den rättsliga grunden.
- I händelse av att behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av
grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person, utgör artikel
6.1 d i DSF den rättsliga grunden.
- Om behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt företags eller en tredje parts
berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter
och friheter väger tyngre, utgör artikel 6.1 f i DSF den rättsliga grunden.
Personuppgifter från besökare på vår webbplats raderas eller blockeras om de inte längre än
nödvändiga för de ändamål för vilka de lagrats. Lagring kan också ske om detta föreskrivs av den
europeiska eller den nationella lagstiftaren i unionsrättsliga förordningar, lagar eller andra föreskrifter
som den ansvariga personen är underställd.
Blockeringar och raderingar av uppgifterna kommer att utföras utan dröjsmål när en i ovannämnda
standarder föreskriven lagringstid löper ut, såvida inte behov föreligger som gör det nödvändigt med
vidare bearbetning av uppgifterna, t.ex. för ingående eller fullgörande av ett avtal.

Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler


Uppgiftsbehandlingens omfattning
Varje gång en användare besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in uppgifter
och information från datasystemet i användarens dator.
Följande uppgifter samlas in:
a. Information om webbläsarens typ och version
b. Användarens operativsystem
c. Användarens IP-adress
d. Geografiska IP-uppgifter
e. Internetleverantör
f. Datum och tid för åtkomsten
g. Webbplatser från vilka användarens system besöker vår webbplats
h. Webbplatser som öppnas av användarens system från vår webbplats.

Uppgifterna sparas även i loggfilerna i vårt system. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra
personuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter
Rättslig grund för tillfällig lagring av uppgifterna utgörs av artikel 6.1 f i DSF.
 Syftet med behandlingen av uppgifter
Det är nödvändigt att besökarens IP-adress sparas i vårt system för att möjliggöra visning av
webbplatsen på användarens dator. Av samma skäl är det nödvändigt att hålla IP-adressen
lagrad under hela sessionstiden. Lagring i loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens
funktionalitet. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbplatsen och säkerställa
säkerheten för våra informationstekniska system. Utvärdering av uppgifterna i
marknadsföringssyfte sker inte i detta sammanhang.
Detta syfte utgör också vårt berättigade intresse av behandlingen av uppgifterna enligt artikel
6.1 f DSF.
 Lagringstid
Uppgifterna raderas när syftet med lagringen inte längre är aktuellt.
När det gäller insamling av uppgifter för att kunna tillhandahålla webbplatsen sker detta när
respektive session avslutas. Din IP-adress och namnet på din internetleverantör, som vi lagrar
av säkerhetsskäl, raderar vi efter sju dagar.
 Möjlighet till invändningar och borttagning
Insamlingen av uppgifterna för att kunna tillhandahålla webbplatsen och lagringen av
uppgifterna i loggfiler är avgörande för webbplatsens funktion. Det finns därför ingen möjlighet
för besökaren att göra invändningar i detta fall.


Webbkakor
När du besöker någon av våra webbplatsen är det möjligt att vi lagrar information på din dator i form
av en webbkaka. Webbkakor är små textfiler som skickas från en webbserver till din webbläsare och
lagras på datorns hårddisk.
Denna information används för att identifiera dig automatiskt vid nästa besök på någon av våra
webbplatser och underlätta navigeringen för dig. Med hjälp av webbkakor kan till exempel en
webbsida anpassas efter dina intressen.
Vi använder webbkakor för att göra våra webbplatser mer användarvänliga. Vissa delar av vår
webbplats kräver att webbläsaren som används kan identifieras även vid byte av webbplats. Vår
webbplats använder dessutom webbkakor som möjliggör analys av användarens surfbeteende.
I webbkakorna lagras och skickas följande uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•

Språkinställningar
Artiklar i en varukorg
Inloggningsinformation
Inmatade söktermer
Frekvensen för visning av webbplatser
Användning av webbplatsfunktioner
Anonymiserad användardata för statistikändamål

Vid besök på vår webbplats informeras användaren om användningen av webbkakor och ombeds ge
sitt samtycke till behandlingen av de personuppgifter som används i detta sammanhang. I detta
sammanhang hänvisas även till denna integritetspolicy.
De flesta webbkakor som använder oss av är s.k. ”sessionskakor”. De raderas automatiskt när du
lämnar vår webbplats. Andra webbkakor ligger kvar på din dator och möjliggör för oss att identifiera
din dator vid nästa besök på webbplatsen (s.k. ”permanenta webbkakor”) Du kan när som helst ändra
inställningarna för lagring av webbkakor i webbläsarinställningarna genom att välja alternativet ”tillåt
inte webbkakor”. Vi vill dock framhålla att vår webbplats eventuellt inte kan användas fullt ut utan
webbkakor. Innan permanenta webbkakor skapas måste du ge ditt medgivande. Medgivandet kan när
som helst återkallas genom att du raderar webbkakan. Mer information återfinns i beskrivningen av din
webbläsare.
Genom att använda våra webbplatser accepterar du även användningen av webbkakor, såvida
webbkakor tillåts enligt dina webbläsarinställningar. Standardinställningen för de flesta webbläsare är
att tillåta alla typer av webbkakor.
 Lagring, avvisande och borttagning av webbkakor:
Du har möjlighet att ställa in din webbläsare så att webbkakor visas innan de sparas, att endast vissa
webbkakor tillåts eller avvisas eller att webbkakor generellt avvisas.
Tänk dock på att ändringar av inställningarna endast påverkar den aktuella webbläsaren. Om du
använder olika webbläsare eller byter enhet måste inställningarna ändras igen. Du kan dessutom när

som helst radera webbkakor från ditt lagringsmedium. För information om inställningarna för
webbkakor, hur man ändrar dem och hur webbkakor raderas, se hjälpfunktionen i din webbläsare.
Detaljerad information om inaktivering av Shared Local Objects, eller flashkakor, (i inställningarna för
flashprogrammet) hittar du här:
Information om inaktivering av Local Shared Objects
Om du inte tillåter webbkakor kan det medföra funktionsbegränsningar i våra erbjudanden.
Rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna med hjälp av webbkakor utgörs av artikel 6.1 f i
DSF.
Vi delar in webbkakor i följande kategorier:
Absolut nödvändiga kakor (typ 1)
Dessa webbkakor är avgörande för att de aktuella webbplatserna ska fungera korrekt.
Funktionskakor (typ 2)
Dessa webbkakor förbättrar användarupplevelsen och funktionaliteten på webbplatserna och gör det
möjligt att tillhandahålla olika funktioner. Exempelvis kan språkinställningar lagras i funktionskakor.
Prestandakakor (Typ 3)
Dessa webbkakor samlar in information om hur du använder webbplatser. Prestandakakor hjälper oss
till exempel att identifiera särskilt populära delar av vårt utbud på webben. På så sätt kan vi på ett
målinriktat sätt anpassa vårt innehållet efter dina behov och därmed förbättra vårt erbjudande till dig.
Informationen som samlas in via dessa webbkakor är inte personrelaterad.
Kakor från tredje part (typ 4)
Dessa webbkakor skapas av tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att
integrera innehåll, t.ex. insticksprogram, från sociala medier på vår webbplats.
Vi använder följande webbkakor på vår webbplats:

Webbkakans
namn

Syfte med användningen

Lagringstid

Typ av
webbkaka

fe_typo_user

Bibehåller användarens status vid alla
sidförfrågningar

Session

Typ 1

_ga

Denna webbkaka används av Google
Analytics för att skilja olika användare från
varandra.

2 år

Typ 3

_gat

Används av Google Analytics för att minska
antalet anrop från webbplatsen.

Session

Typ 3

_gid

Denna webbkaka används av Google
Analytics för att skilja olika användare från
varandra.

Session

Typ 3

Spamshield

Denna webbkaka används för att skydda
formulären mot spam.

Session

Typ 4

PREF

Skapas av Youtube och/eller Google när ett
videoklipp är inbäddat på en webbplats
och/eller spelas upp.

8 månader

Typ 4

Nyhetsbrev
På vår webbplats har du möjlighet att anmäla dig till ett kostnadsfritt nyhetsbrev.
Uppgifterna som du anger i inmatningsfältet överförs då till oss.

Följande uppgifter samlas in och lagras:
- Tilltal, inkl. titel med för- och efternamn
- E-postadress
- Ämnesområden
Därutöver samlas följande uppgifter in vid anmälan:
- Den använda datorns IP-adress
- Datum och tid för registreringen
För att kunna leverera nyhetsbrevet på korrekt sätt inhämtas ditt samtycke vid registreringen.
I samband med att uppgifterna behandlas för utskicket av nyhetsbrevet överförs inga uppgifter till
tredje part. Uppgifterna används uteslutande för utskicket av nyhetsbrevet.
 Rättslig grund för behandlingen av uppgifter
Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna efter att användaren har anmält sig till nyhetsbrevet är
att användaren har lämnat sitt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSF.
 Syftet med behandlingen av uppgifter
Användarens e-postadress hämtas in för att möjliggöra utskicket av nyhetsbrevet. Inhämtning av
andra personuppgifter i samband med anmälningsprocessen görs för att användaren ska tilltalas på
rätt sätt och tilldelas rätt information.
 Lagringstid
Uppgifterna raderas när syftet med lagringen inte längre är aktuellt. E-postadressen inkl. de
personuppgifter som samlats in vid anmälan lagras därmed så länge nyhetsbrevet är aktivt.
 Återkallande och avanmälan
Den berörda användaren kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. För detta
ändamål kan användaren klicka på en knapp (länk) för avanmälan i nyhetsbrevet.
Genom att trycka på knappen återkallas även samtycket till lagring av personuppgifter som inhämtats
under anmälningsprocessen.

Kontaktformulär
På vår webbplats har du möjlighet att kontakta oss elektroniskt genom att ange dina personuppgifter.
Om en användare tar kontakt med oss på detta sätt samlas uppgifterna i inmatningsfältet in, överförs
till oss och lagras. Uppgifterna används uteslutande för att behandla den aktuella dialogen.
Uppgifterna överförs inte till tredje part.
Följande uppgifter samlas in och lagras i samband med att kontaktformuläret fylls i:
- Titel, för- och efternamn, företag
- Adressuppgifter inkl. land
- E-postadress
- Telefon, fax, mobiltelefon
- Klassificering av meddelandet
- Meddelandet som löpande text
- Informationsmaterial som beställts i detta sammanhang
Observera att fält markerade med ”*” är obligatoriska fält.
Därutöver samlas följande uppgifter in vid anmälan:
- Användarens IP-adress
- Datum och tid för avsändandet
Det är även möjligt att ta kontakt via den angivna e-postadressen. I detta fall sparas uppgifterna som
användaren skickar i e-postmeddelandet.
 Rättslig grund för behandlingen av uppgifter
Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna vid kontakt via kontaktformulär när det föreligger ett
samtycke (artikel 4.11 i DSF) från användaren utgörs av artikel 6.1 a i DSF.
Om kontakt tas i syfte att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås ska dessutom
artikel 6.1 b i DSF tillämpas.
Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna vid kontakt om uppgifterna skickas via e-post utgörs av
artikel 6.1 f i DSF. Om kontakt tas i syfte att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås
ska dessutom artikel 6.1 b i DSF tillämpas.
 Syftet med behandlingen av uppgifter
Syftet med insamlingen av personuppgifter är att kunna behandla användarens problem och frågor,
entydigt identifiera användaren och kontakta användaren.
Ytterligare personuppgifter som behandlas i samband med avsändandet används för att förhindra
missbruk av kontaktfunktionen och säkerställa säkerheten för vårt informationstekniska system.
 Lagringstid
Då systemet inte kan skilja på om det vid kontakt endast handlar om kommunikation eller om
fullgörande av avtal och/eller åtgärder som vidtas innan ett avtal ingås, bestäms lagringstiden av
gällande lagkrav för lagringsskyldighet (2018 är lagringsskyldigheten 10 år). När denna tidsperiod har
löpt ut raderas uppgifterna automatiskt.
 Invändning och blockeringsmöjlighet

Användaren har när som helst möjlighet att återkalla samtycket till behandlingen av hans eller hennes
personuppgifter. Om kontakten sker via e-post och användaren invänder mot lagringen av hans eller
hennes personuppgifter leder det till att dialogen omedelbart avbryts.
Alla personuppgifter som sparats under tiden kommunikationen pågick, markeras (blockeras) i
arkivsystemet på ett sådant sätt att åtkomst till uppgifterna inte längre är möjlig.
Detta gäller inte för uppgifter som lagrats för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal
ingås.

Google Analytics
Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”).
Google Analytics använder sig av webbkakor, textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt för
oss att analysera användningen av webbplatsen. Informationen som skapas av webbkakan om din
användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Om
IP-anonymisering aktiverats på denna webbplats förkortas dock din IP-adress dessförinnan av Google
i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller annan stat som är part i avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles
servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av ägaren till denna webbplats används denna
information av Google för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om
webbplatsaktiviteter och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändningen och
internetanvändningen till webbplatsägaren. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen
för Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra
att webbkakor lagras genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock framhålla att du i
sådant fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan därutöver
förhindra att uppgifterna som skapas av webbkakan och som är relaterade till din användning av
webbplatsen (inkl. IP-adress) samlas in och behandlas av Google genom att ladda ner och installera
insticksprogrammet för webbläsare via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ett avtal om behandling av uppgifter har ingåtts elektroniskt med Google.
Vid konfigurationen av Google Analytics aktiverades IP-anonymisering.
Google Inc. (”Google”): Google är certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield.
 Rättslig grund för behandlingen av uppgifter
Rättslig grund för behandlingen av användarens personuppgifter utgörs av artikel 6.1 f i DSF.
 Syftet med behandlingen av uppgifter
Behandlingen av personuppgifter gör det möjligt för oss att analysera våra besökares surfbeteende. Vi
kan med de erhållna uppgifterna få information om användningen av enskilda komponenter av
webbplatsen. Detta hjälper oss i vårt arbete med att ständigt förbättra webbplatsen och göra den mer
användarvänlig. Detta syfte utgör också vårt berättigade intresse att behandla uppgifterna enligt artikel
6.1 f i DSF.
 Lagringstid
Uppgifterna raderas när de inte längre är användbara för våra utvärderingar.
Lagringstiden är dock högst 26 månader.
 Invändning och möjlighet till borttagning
Webbkakor lagras på användarens dator. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du
förhindra eller begränsa överföringen av webbkakor. Du kan när som helst radera redan lagrade
webbkakor. Vi vill dock framhålla att alla funktioner på vår webbplats eventuellt inte kan användas fullt
ut om du inaktiverar webbkakor från webbplatsen.

Överföring av personuppgifter till tredje part
Våra webbplatser kan även innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på ett sådant
erbjudande överför vi i nödvändig omfattning uppgifter till den berörda leverantören.
När vi använder oss av insticksprogram för sociala nätverk, t.ex. Facebook, sker det på följande sätt:
När du besöker våra webbplatser är sociala insticksprogram inaktiverade, d.v.s. det sker ingen
överföring av några uppgifter till ägaren av dessa sociala nätverk. Om du vill använda något av de
sociala nätverken, klickar du på respektive sociala insticksprogram för att upprätta en direkt anslutning
till servern för respektive nätverk.
Om du har ett användarkonto på nätverket och du är inloggad när du aktiverar det sociala
insticksprogrammet kan det sociala nätverket koppla ditt besök på vår webbplats till ditt
användarkonto. Logga ut från nätverket innan du aktiverar det sociala insticksprogrammet om du vill
undvika detta.

Youtube
Våra webbplatser innehåller inbäddade videoklipp från Youtube. Genom dessa upprättas en
anslutning till Youtube-servrarna. Youtube är en tjänst från Google Inc. med huvudkontor i San Bruno,
Kalifornien. Vid uppspelning av videoklipp överförs uppgifter till Youtube-servern, t.ex. vilken av våra
webbplatser du har besökt. Om du samtidigt är inloggad på Youtube kan denna och annan information

i samband med uppspelning av videoklippet, t.ex. via ett insticksprogram, kopplas till ditt
användarkonto på Youtube. Denna koppling kan du förhindra genom att du loggar ut från Youtube
innan du spelar upp videoklippet. Uppgiftsinsamlingens syfte och omfattning samt Googles
användning av uppgifterna liksom dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda dig som
Youtube-kund återfinns i Youtubes sekretesspolicy (http://www.youtube.com/t/privacy).

Facebook
Via vår webbplats har besökare möjlighet att logga in på Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Detta sker om man klickar på ”Facebook”-knappen (orangefärgat litet
f på vit bakgrund). Därigenom ger du Facebook möjlighet till utbyte av uppgifter samt insamling,
lagring och användning av dina uppgifter, oavsett om du är registrerad på Facebook eller inte. Då
anslutningen upprättas direkt mellan dig och Facebook har vi ingen information om vilken typ av
uppgifter som överförs eller omfattningen av överföringen. Mer information om Facebooks officiella
sekretesspolicy får du via följande länk: (http://de-de.facebook.com/policy.php)

Vimeo
För att integrera videoklipp på vår webbplats använder vi oss bl.a. av leverantören Vimeo. Vimeo drivs
av Vimeo, LLC med huvudkontor i 555 West 18th Street, New York, New York 10011.
Om du öppnar en sida på vår webbplats som har ett sådant insticksprogram upprättas en anslutning
till Vimeo-servrarna och insticksprogrammet öppnas. Härigenom överförs uppgifter till Vimeo-servern,
t.ex. om vilka av våra webbplatser du har besökt. Om du samtidigt är inloggad på Vimeo kan Vimeo
koppla denna information till ditt personliga användarkonto. Genom att använda insticksprogrammet,
t.ex. genom att klicka på startknappen för ett videoklipp, kopplas denna information också till ditt
användarkonto. Du kan förhindra denna koppling genom att logga ut från ditt Vimeo-användarkonto
och radera webbkakor från Vimeo innan du besöker vår webbplats.
Mer information om hur Vimeo behandlar och skyddar dina uppgifter hittar du på

https://vimeo.com/privacy.
Den registrerades rättigheter:
Om dina personuppgifter samlas in på webbplatsen räknas du som registrerad enligt DSF och du har
då följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:
 Du har rätt till tillgång enligt artikel 15 DSF
 Du har rätt till rättelse enligt artikel 16 DSF
 Du har rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 DSF
 Du har rätt till radering enligt artikel 17 DSF
 Rätt till information
Om du har begärt rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter i
enlighet med DSF ska den personuppgiftsansvarige underrätta varje mottagare till vilken dina
personuppgifter lämnats ut, om detta inte visar sig vara omöjligt eller medföra en
oproportionell ansträngning.
Du har rätt att få information om dessa mottagare.
 Du har rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 DSF
 Rätt att göra invändningar
Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra
invändningar mot behandling av personuppgifter som avser dig som grundar sig på artikel 6.1
e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.
Den personuppgiftsansvarige kommer inte längre att behandla personuppgifterna som avser
dig, såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger
tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande
eller försvar av rättsliga anspråk.
Om personuppgifter som avser dig behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som
helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring.
Det gäller även profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt
marknadsföring
Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre
behandlas för sådana ändamål.
När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i
direktiv 2002/58/EG, får du utöva din rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med
användning av tekniska specifikationer.
Om du vill göra invändningar räcker det att skicka ett meddelande till: info@bauder-tak.se


Återkallande av uppgiftsskyddsrättsligt samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke som du har gett oss avseende
användningen av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket ska inte påverka
lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Vidare

behandling av dessa uppgifter enligt en annan rättslig grund, såsom fullgörandet av
lagstadgade skyldigheter kommer inte heller att påverkas.
Om du vill återkalla ditt samtycke räcker det att skicka ett meddelande till info@bauder-tak.se


Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot lagkrav har du
rätt att lämna in klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter (artikel
77 DSF).

Version
Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 27 juli 2018. Bauder förbehåller sig rätten att
emellanåt uppdatera denna integritetspolicy.
(Gäller från: 2018-07-27)

Kontaktperson för uppgiftsskydd på ”dotterbolagets namn”
Paul Bauder Sverige AB
Christine Leitner
Edvin Widéns Väg 13
288 31 Vinslöv

