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Juridisk information
Redaktör
Webbplatsen www.vinci-energies.se ägs av VINCI Energies, ett franskt aktiebolag med € 123 063 040 i aktiekapital. Bolaget är registrerat på handelsoch företagsregistret i Versailles med numret B 391 635 844, och har sitt huvudkontor på:
280, rue du 8 mai 1945 – 78360 Montesson – France
Tél. : +33 (0)1 30 86 70 00 Fax : +33 (0)1 30 86 70 10

Hosting
VINCI Energies Systèmes d’Information
10, avenue du Stade de France – 93200 Sainte Denis – France
Tél.: +33 (0)01 58 69 40 00

Regler och allmänna villkor för användning
Denna webbplats är endast till för privat bruk.
VINCI Energies Nordics webbplats är ett kreativt arbete som skyddas av immateriella rättigheter. All reproduktion eller återanvändning av delar av
webbplatsen eller webbplatsen i sin helhet för andra ändamål, utan medgivande från VINCI Energies, utgör en kränkning av upphovsrättslagen enligt
artikel L335-2 och enligt Intellectual Property Code, vilket gör den som gör sig skyldig till överträdelsen skyldig i privat- och straffrätt.
Webbplatsen och allt innehåll, inklusive märken, texter, illustrationer, logotyper, företagsnamn, produkter och fotografier är exklusiv egendom tillhörande
VINCI Energies eller dess dotterbolag. VINCI Energies varumärke och alla kommersiella varumärken som nämns på webbplatsen är registrerade
varumärken. All reproduktion och/eller återanvändning och/eller utnyttjande, helt eller delvis, av dessa varumärken är därför förbjuden, och VINCI Energies
frånsäger sig allt ansvar för sådana handlingar.
Informationen på den här webbplatsen är inte avtalsenlig och kan komma att ändras utan förvarning.
VINCI Energies frånsäger sig allt ansvar för HTML-länkar på den här webbplatsen som leder direkt till andra webbplatser eller internetresurser generellt.
Användare av denna webbplats använder den uteslutande på egen risk och VINCI Energies ger inga garantier med avseende på användning, vare sig
direkt eller indirekt.

Tillämpning av fransk lagstiftning
Webbplatsen www.vinci-energies.se styrs av fransk lagstiftning och besökare utanför Frankrike måste säkerställa att lagstiftningen överensstämmer med
lokalt tillämpliga lagar.

Tillgång till datorfiler
Websidan www.vinci-energies.se har registrerats hos kommissionen Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), enligt lagen om franskt
dataskydd, 6 januari 1978 (nr. 78-17). CNIL registreringsnummer 1047876.
Tillgång till datorbaserad information: Alla användare som har lämnat personlig information till webbplatsen kan begära en kopia av informationen från
administratören och begära ändring eller radering av alla felaktiga uppgifter, i enlighet med fransk lag nr 78 -17, 6 januari, 1978 som reglerar
informationstjänster, datafiler och informationsfrihet.
I ett sådant ärende, skicka ett brev till

● by mail to :
VINCI Energies
Direction de la Communication
280, rue du 8 mai 1945
78360 Montesson
France
Besökare på denna webbplats rekommenderas att tillåta tillfällig lagring av cookies för att underlätta navigering på webbplatsen. Användare kan avböja
cookies genom att konfigurera sin webbläsare enligt instruktionen på http://www.cnil.fr.
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