VILLKOR
Pite Havsbad bedriver försäljning av presentkort för alla hotell i Pite Havsbad Group*.
* Pite Havsbad (pite-havsbad.se), Hotell Laponia (hotell-laponia.se), Cape East (capeeast.se),
Hemavans Högfjällshotell (hemavanshogfjallshotell.se), Nordkalotten (nordkalotten.com) och
Skogen hotell (skogenhotell.se).
Försäljning sker på hotellens webbplatser samt på pitehavsbadgroup.se och phg.se.
Presentkortet gäller i två år från beställningsdagen (om inget annat anges) och i samtliga priser
ingår moms. Presentkortet går inte att ersätta med kontanter. Utskriften av presentkortet är en
värdehandling som kunden bör vara aktsam om och medtages vid bokad vistelse. Pite Havsbad
Group* ansvarar inte för förlorat presentkort.
Betalning
Betalning sker med kort vid beställning. Ett avtal om köp av presentkort har träffats först när Pite
Havsbad bekräftar köpet via e-post till den e-postadress kunden har uppgivit i beställningen.
Leveransvillkor
Presentkortet skickas som pdf till angiven e-postadress efter genomfört köp. Kunden ansvarar
för att denne har fyllt i korrekta uppgifter vid köp av presentkort.
Leverantör: Företag: Pite Havsbad AB, BOX 815, 94128 Piteå . Org. nummer: 559035-4865
Telefon: 0911-327 00 E-post: info@pite-havsbad.se
Integritetspolicy
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får ingen registrering av personuppgifter ske utan
personens medgivande. Genom att klicka på ”Jag godkänner villkoren” godkänner du att Pite
Havsbad Group* lagrar de uppgifter du lämnar i beställningssyfte. Pite Havsbad Group* lämnar
inte ut några personuppgifter till utomstående. När du besöker Pite Havsbad Group* samlar vi in
information om alla besök på vår webbplats. Vi använder denna information för att förbättra din
användarupplevelse, utvärdera användningen av de individuella elementen på samt för att
understödja vår marknadsföring. Här kan du läsa om vilken information vi samlar in, hur vi
behandlar denna information, vad vi gör med den, vem som har tillgång till den och hur du kan
kontakta oss gällande vår cookie- och sekretesspolicy. Insamlandet av information på
pite-havsbad.se sker inom ramarna för den befintliga lagstiftningen. Om personuppgifter
behandlas av Pite Havsbad Group*, sker det i enlighet med vår personuppgiftspolicy samt
dataskyddsförordningen (GDPR). Pite Havsbad Group* detekterar automatiskt IP-adress och
data när du flyttar mellan olika sidor och tjänster på webbplatsen. Om du loggar in eller
prenumererar på vårt nyhetsbrev registrerar vi även detta, för att göra det enklare för dig nästa
gång du besöker oss. I detta sammanhang använder vi olika analysverktyg som t.ex. Google
Analytics, som hjälper oss att samla in statistik om användningen av Pite Havsbad Group* och
till att göra din upplevelse ännu bättre. Pite Havsbad Group* samlar in information om
användare och deras besök på två sätt: Genom att använda cookies Genom att användarna
själva tillhandahåller information (t.ex. vid prenumeration på vårt nyhetsbrev, köp av presentkort
eller bokning online) Vad är en cookie? När du besöker Pite Havsbad Group* lagras cookies på
din dator. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid
efterföljande besök. Nästan alla webbplatser använder cookies. De lagras i din dator för att

hjälpa dig, vilket bidrar till att analysera hur webbplatsen används så att användarupplevelsen
kan förbättras. I många fall är cookies nödvändiga för att man ska kunna tillhandahålla en viss
tjänst på webbplatsen. Informationen i dina cookies skickas mellan din webbläsare och en
webbserver och inkluderar information om användarinställningar, inloggning samt hur
webbplatsen används.
Köpvillkor
Hur undviker jag cookies? Om du inte vill ta emot cookies kan du antingen blockera alla
cookies, radera befintliga cookies från din dator eller ställa in datorn så att du får en varning
innan cookies sparas. Vi rekommenderar att du läser igenom vår cookiepolicy noga innan du
eventuellt ändrar dina cookieinställningar i din dator samt att du läser mer om cookies på andra
webbplatser. Om du ändrar cookieinställningarna kan din användarupplevelse försämras när du
besöker vår och andras webbplatser. Tänk på att om du inte accepterar cookies kan det finnas
funktioner på Pite Havsbad Group* som inte kommer att fungera för dig. Vad används cookies
till på Pite Havsbad Group*? För att avgöra vilka som besöker våra webbplatser använder vi
cookies för att skapa demografisk och användarrelaterad statistik. Detta ger oss möjlighet att
anpassa och skapa innehåll och tjänster som matchar dina och andra användares önskemål
och intressen. Nedan beskrivs syftena för de cookies som används på Pite Havsbad Group*
Cookies från tredje part Pite Havsbad Group* använder en rad tjänster från tredje part på våra
webbsidor och ibland använder även dessa tjänster cookies. Du kan välja att ej acceptera
cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa denna länk:
http://www.youronlinechoices. com/se/dina-val. Bland annat används cookies från tredje part för
att samla in statistik om dina besök hos Pite Havsbad Group*; i sådant fall använder vi cookies
för att t.ex. få veta vilka webbplatser du besöker och hur länge du besöker dem. I detta fall
använder vi systemet Google Analytics från Google. Du kan välja bort Google Analytics här:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pite Havsbad samarbetar också med företag för att
förbättra vår online-marknadsföring för att säkerställa att du endast ser relevanta annonser. I
detta sammanhang använder vi exempelvis följande leverantörer: Facebook och Google. Pite
Havsbad Group* innehåller komponenter från tredje part som t.ex.
”Facebook-rekommendation”, ”Facebook-gilla” och ”Google+”. Dessa komponenter från tredje
part innebär att ägaren till tredjepartskomponenten, t.ex. Facebook eller Google, tar emot
tekniska data om din webbläsare, IP-adress, vilka sidor du besöker hos Pite Havsbad Group*
och liknande. Den behandling som ägaren till tredjepartskomponenten gör ligger utanför vår
kontroll och rör endast dig och ägaren till tredjepartskomponenten. Pite Havsbad Group*
använder sig av dessa komponenter för att kunna länka direkt till våra sociala
mediewebbplatser och därmed säkerställa en smidig navigation för dig som kund. Hanteras
personuppgifter via cookies? Det kan förekomma att Pite Havsbad Group* behandlar vissa
personuppgifter med hjälp av cookies. För denna hantering gäller vår personuppgiftspolicy.
*Pite Havsbad Group koncernen består av: Pite Havsbad (pite-havsbad.se), Hotell Laponia
(hotell-laponia.se), Cape East (capeeast.se), Hemavans Högfjällshotell
(hemavanshogfjallshotell.se),
Nordkalotten (nordkalotten.com) och Skogen hotell (skogenhotell.se).

