
r-e-s-p-e-k-t! 
Sweden Rent A Car AB, Org Nr 556102-2822, ("Zipcar") och dess dotterbolag och 
dotterbolag (även kallade"vi", "oss", "vår" eller "zipcar-gruppen") respekterar din integritet. 
Detta sekretessmeddelande beskriver de personuppgifter som vi samlar in från dig och hur vi 
använder dem. Det anger också de val som du har avseende vår användning av dina 
personuppgifter. 

Detta sekretessmeddelande gäller både vår insamling och användning av personuppgifter via 
våra webbplatser och tillhörande mobila webbplatser och applikationer (gemensamt 
webbplatserna") samt vilka typer av personuppgifter vi samlar in och använder när du går med 
i Zipcar och använder våra tjänster." En fullständig förteckning över Zipcar-gruppens företag 
eller företag som har licens för användning av varumärket Zipcar inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och kontaktuppgifter finns nedan, där även den primära datakontrollanten 
när du använder våra webbsajter uppges. Detta sekretessmeddelande gäller inte Zipcar-
gruppens webbsajter i USA och Kanada (se respektive zipcar.com och zipcar.ca). Detta 
sekretessmeddelande gäller inte för andra webbsajter som tillhör tredje part eller mobila 
webbsajter eller applikationer, även om de är åtkomliga via våra webbplatser (se 
sekretessmeddelandet för de specifika tredje partens webbsajter). Vänligen ta dig tid att läsa 
detta sekretessmeddelande eftersom det är viktigt för dig att veta hur vi samlar in och använder 
dina personuppgifter. Genom att lämna in dina personuppgifter till oss bekräftar och godkänner 
du att Zipcar kommer att använda och offentliggöra dina personuppgifter i enlighet med det här 
sekretessmeddelandet. Om någon användning eller utlämning kräver specifikt samtycke, 
kommer Zipcar endast att använda och avslöja personuppgifterna i enlighet med det samtycke 
du har gett Zipcar. Om du inte är överens med villkoren i detta sekretessmeddelande, skicka 
inte in några personuppgifter till Zipcar. 

Denna integritetspolicy är införlivad i och ingår i Zipcars Medlemsavtal och i användarvillkoren, 
som reglerar användningen av webbsajter. 

Vi kan ändra delar av detta sekretessmeddelande när som helst, så var noga med att 
kontrollera det regelbundet. Om vi gör en förändring som väsentligt påverkar dina rättigheter 
eller, i den utsträckning vi har rätt att göra det, väsentligt förändrar hur vi använder dina 
personuppgifter meddelar dig genom ett meddelande på våra webbsajter, e-post och/eller 
genom postmeddelande innan förändringen träder i kraft. 

Om du har några frågor eller om du känner oro inför förändringen av vår sekretesspolicy, 
kontakta oss på dpo@zipcar.com eller på något sätt som anges i avsnittet Kontaktinformation i 
slutet av detta sekretessmeddelande. 

Vad är en personuppgift? 
I detta sekretessmeddelande avser "personuppgifter" uppgifter som identifierar dig som individ, 
eller som vi kan kombinera med lättillgänglig information för att identifiera dig som individ. 

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem 
De huvudsakliga syftena för vår insamling och lagring av dina personuppgifter är att behandla 
din ansökan, möjliggöra din bokning och användning av våra bilar, godkänna betalning, 
fakturera dig, svara på dina förfrågningar, förbättra våra produkter och tjänster och upprätthålla 
ditt konto hos oss. Vi använder dina personuppgifter inklusive när: 

• Detta är nödvändigt för att ingå eller utföra vårt avtal med dig, till exempel använda dina 
kontaktuppgifter och betalningsuppgifter för att leverera produkter tjänster som du vill köpa. 

• Detta är nödvändigt för att följa lagliga eller lagstadgade krav - till exempel utnämnande av 
information till ordningsmakten, om du är involverad i en olycka under tiden du använder din 
reservation, eller drabbas av förlust, skada eller stöld av fordonet eller om du har någon 
fortkörningsanmärkning, felparkering, överträdelser i samband med passage av vägtullar eller 
andra trafikrelaterade böter eller begår trafikbrott under tiden du utnyttjar din reservation. 

• Detta är nödvändigt i allmänhetens intresse - till exempel åtgärder för bekämpning av 
bedrägerier och verifiering av medlemmens identiteter. 
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• Vi har erhållit ditt medgivande, till exempel för att skicka dig direkta 
marknadsföringsmeddelanden. Du kan när som helst avregistrera dig (genom att använda 
”avsluta” i ett marknadsföringsmeddelande) eller återkalla ditt medgivande (i dina 
kontoinställningar eller inställningar) eller genom att kontakta oss enligt anvisning i slutet av 
detta sekretessmeddelande. 

• Detta är nödvändigt för våra legitima affärsintressen (förutsatt att vi har balanserat dessa mot 
dina rättigheter och intressen). 

Våra legitima intressen inkluderar: (a) Att säkerställa effektiv förvaltning och hantering av ditt 
förhållande med oss, inklusive eventuella reservationer hos oss. (b) Att förstå hur våra 
medlemmar använder våra tjänster och hanterar vår fordonsflotta. (c) Att genomföra forskning 
och analys av vilka tjänster eller produkter våra medlemmar vill ha eller hur de vill att vi ska 
förbättra våra tjänster och produkter. (d) Att förstå hur våra medlemmar använder våra 
webbsajter och identifiera eventuella problem i hur webbsajterna används och hur vi kan 
förbättra medlemmens användarupplevelse. (e) Berätta för våra medlemmar om de olika 
produkter och tjänster vi kan erbjuda. (f) Att förstå och svara på medlemsmeddelanden. (g) Att 
bättre anpassa och personifiera de erbjudanden och fördelar som vi erbjuder till våra 
medlemmar. (h) Förhindra, upptäcka eller undersöka obehörig användning av våra fordon och 
system och se till att vi följer lagen och vår policy, och (i) hantera eventuella tvister och olyckor 
och lämna juridisk eller annan professionell rådgivning. 

Vi har nedan lämnat mer uppgifter om den information vi samlar in, lagrar och varför vi 
använder den. 

När du använder våra webbsajter, loggar våra servrar automatiskt in information om din 
användning av våra webbsajter, till exempel din IP-adress, din webbläsartyp, operativsystem, 
webbläsarspråk och tjänsteleverantör. Vi samlar också in information om dina aktiviteter på våra 
webbsajter, till exempel de sidor du besöker eller de annonser eller länkar du klickar på. Vi 
använder detta för ett antal ändamål, där vi har ett legitimt intresse att göra det, till exempel: 
förbättra våra tjänster, utveckla nya tjänster baserat på vad vi lär oss av din verksamhet; 
identifiera produkter och marknadsföring som kan vara av intresse för dig; anpassar vår tjänst 
till dig; och utföra statistisk analys och forskning i syfte att få oss att förstå våra medlemmar och 
de produkter / tjänster de vill ha. Vi använder också denna information för att tillhandahålla och 
anpassa våra tjänster för att ta hänsyn till våra användares tekniska egenskaper samt identifiera 
problem med webbsajten och användarens erfarenhet av denna. 

IP-adresser och annan information som samlas in automatiskt:Vi kan samla in din IP-adress när 
du besöker våra webbplatser för att hjälpa oss att diagnostisera problem med våra system, för 
systemadministration, för att rapportera aggregerad information till våra affärspartners och för 
att granska användningen av vår webbsajt. Under vissa omständigheter kan vi använda IP-
adresser för att hjälpa oss att identifiera dig för att skydda vår tjänst, webbsajt, användare och 
andra. Vi samlar också in uppgift om din webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), hänvisande / 
utgående sidor, sidorna som visas på vår webbsajt, operativsystem, datum / tidstämpel och / 
eller URL-adresser för att analysera aggregerade trender i och för att administrera webbsajten. 

Sessionsrepris:När du besöker vår webbsajt kan vi också registrera information om din surfning 
på webbplatsen, inklusive vilka sidor du besökte och eventuella formulär på webbsajten som du 
fyllde i. Vi granskar denna information för att identifiera eventuella tekniska problem i 
användningen av våra webbsajter och för att förbättra användargränssnittet på våra webbsajter. 
Om vi använder en tredje part för att hjälpa oss med denna tjänst, kommer denna information 
att vidarebefordras till denna tredje part för detta ändamål. 

Mobil Analytics:När du hämtar och använder våra appar kan vi använda mobil 
analysprogramvara för att bättre förstå funktionaliteten i vår app på din mobilenhet. Våra 
analyser kan registrera hur ofta du använder appen, hur du använder appen, aggregerad 
användning, prestandadata och varifrån du hämtade appen. 

Mobila GPS och Push-meddelanden:Om du tillåter oss kan vi samla in platsmarkörer med hjälp 
av GPS i enheten när du använder våra appar. Att veta ungefär var du är skulle hjälpa appen 
att ge dig bättre service, till exempel att hitta närmaste Zipcar-plats i din närhet. Det skulle också 



hjälpa oss att skicka push-meddelanden till dig eller annan kommunikation baserat på din plats 
(till exempel närliggande specialerbjudanden) och för att tillhandahålla vissa tjänster, såsom 
returanmälningar, information om fordonsplats etc. Vi delar endast denna information med 
tredje parts leverantörer i syfte att tillhandahålla dessa tjänster åt dig. För att du ska få rätt 
meddelande måste vi samla in viss information om din enhet, t.ex. operativsystem och 
information om användaridentifiering. Om du ändrar dig om att dela din plats eller ta emot push-
meddelanden från appen, kan du när som helst. Justera inställningarna i din mobilenhet för att 
stänga av överföring av geolokationsdata eller för att sluta överföra push-meddelanden. 

Zipcar samlar in information som du frivilligt skickar till oss,vilket kan innehålla ditt namn, 
e-postadress, , telefonnummer eller en bild av dig eller för att identifiera dokument. Detta 
inkluderar även information i din profil eller information du ger oss via ett e-post-meddelande 
eller liknande, telefonsamtal eller på annat sätt. Dina telefonsamtal och annan korrespondens 
med oss kan registreras eller övervakas för kvalitetskontroll, utbildning och liknande ändamål. 
Vi använder den här informationen i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster och 
hanterar ditt konto som beskrivs på annan plats i detta sekretessmeddelande. 

Om du ansöker om att bli medlem i Zipcar, om att gå med i Zipcar för att använd våra 
tjänster,samlar vi in personuppgifter när du genomför ansökningsprocessen, medlemsavtal och 
i bokningsprocessen. 

När du blir en Zipcar-medlem eller gör en reservation samlar vi in information för att 
tillhandahålla våra tjänster (till exempel genom att göra en bokning av fordon, tillhandahålla 
eventuella begärda extrafunktioner, ta emot betalningar, förhandstillstånd och / eller 
säkerhetsavgifter och ge rabatter och erbjudanden eller andra förmåner) och för våra legitima 
affärsintressen (till exempel forskning och utveckling av nya produkter och tjänster och tillämpar 
av våra juridiska rättigheter). Informationen vi samlar kan innehålla: 

• namn; 
• e-postadress (för att kontakta dig); 
• hemadress (för Zipcard för att kunna fakturera dig); 
• användarnamn, lösenord och kontoinställningar (för att kunna administrera ditt konto); 
• arbetsgivarens uppgifter och företagsadress (om du är medlem i en Zipcar-uthyrning för 

företag); 
• telefonnummer där vi kan nå dig; 
• födelsedatum (för validering av licens och juridiska behov); 
• kön (för licensvalidering); 
• betalningsinformation, såsom uppgift om ditt kredit- eller betalkort (för att behandla betalningar); 
• uppgifter från körkort och / eller av annan myndighet utfärdad legitimation (för validering av 

licens och juridiska krav); 
• annan form av foto-ID, t.ex. pass eller nationellt identitetskort, om ditt körkort inte innehåller ett 

foto eller där du inte känns igen; 
• foto av dig själv (för licens validering och lagliga krav); 
• yrke (för validering av licens och juridiska krav); 
• skatte-ID nummer (för validering av licens och lagkrav); 
• om du har befunnit dig i landet under en viss tid (för validering av licens och juridiska krav); 
• särskilda anmälnings- eller kupongkoder (om du begär att lösa in ett visst erbjudande); 
• speciella önskemål och preferenser, som kan innefatta: 
o dina preferenser angående valfria extrafunktioner såsom friskrivning från skador; 
o föredragna Zipcar platser för ut- och inlämning; och 
o annan information som kan krävas för att förse dig med ett fordon och / eller tillhandahålla 

tjänster. 
Som en del av din ansökan eller medlemskap kan vi också samla in information tex. din 
förarhistorik från tillsynsorgan eller från tredje part. 

Om du informerar oss om att du behöver ett anpassat fordon eller annat förarhjälp, använder vi 
denna information för att kunna erbjuda dig den tjänst du begär, där du uttryckligen har lämnat 
ditt samtycke till att vi använder denna information eller: (1) användningen är nödvändig för att 
skydda dina vitala intressen i en nödsituation eller annan persons (2) relevant information har 



offentliggjorts av dig (3) användningen är nödvändig eller i samband med rättsliga krav eller 
domstolsförfaranden eller (4) användningen är nödvändig av skäl av allmänt allmänintresse - till 
exempel körsäkerhet. 

I samband med ditt medlemskap samlar vi in var och när du sökte, reserverade eller hämtade 
upp ett fordon, var och när du returnerade ett fordon, avstod från försäkringspreferenser, 
bränsleförbrukning, körsträcka, olyckshistoria och annan information relaterad till ett Zipcar 
fordon och din användning av detsamma. Denna information krävs för att kunna erbjuda dig de 
tjänster du begärde enligt medlemsavtalet eller för våra legitima affärsintressen (till exempel för 
att övervaka användningen av vår fordonsflotta). 

Ibland kommer vi att kombinera den personliga informationen som vi mottar från dig med annan 
information vi fått från andra källor, så att vi kan ge dig en mer anpassad upplevelse. Denna 
information kan innehålla ditt namn, kontaktuppgifter, bokningsinformation och annan 
information som är relevant för din bokning. Dessa tredje parter inkluderar: 

• Universiteten om du använder ett anslutet konto; 
• Din arbetsgivare eller förening om du använder ett företagskonto; 
• Våra licensierade och våra dotterbolag, för att skapa ett Zipcar-medlemskonto eller om du gör 

en bokning på en plats som betjänas av våra dotterbolag eller licensierade för bokningar på en 
annan plats som betjänas av oss. och 

• ordningsmakten om du är involverad i en olycka under tid du använt fordonet, eller drabbas av 
förlust, skada eller stöld av fordonet eller om du har någon fortkörningsbot, parkeringsbot, 
vägtullsbot eller andra trafikrelaterade böter eller begår en trafikförseelse under tid du använt 
fordonet. 
Om du råkar ut för en olycka eller lider av förlust, stöld eller skada på fordonet under tid du 
använt fordonet eller om det uppstår ett mekaniskt fel kommer vi att samla in information om 
sådan händelse, inklusive din rapport om händelsen och eventuella polis eller annan tredje 
parts rapport, inklusive uppgifter om de som är involverade, tillsammans med karaktären av 
personskador och/eller skador på fordonet och eventuella extrafunktioner. Vi kommer att 
använda denna information för att tillhandahålla tjänster till dig (till exempel enligt 
medlemsavtalet och/eller villkoren för eventuella tillägg som skadeavgifter) för våra legitima 
affärsintressen (till exempel för att återkräva kostnaderna för eventuella förluster eller skador 
som orsakats på fordonet) för att uppfylla någon laglig skyldighet (till exempel göra eventuell 
anmälan av händelsen till lämpliga myndigheter) och etablering, utövande eller försvar av 
rättsliga krav som uppkommer till följd av en sådan händelse. 

Vi kommer också att samla in information om eventuell fortkörningsböter, parkeringsbot, 
vägtullsbot eller andra trafikrelaterade böter som du ådra dig eller eventuella trafikbrott som du 
begår under tid du använt fordonet, där dessa tillhandahålls av ordningsmakten. Vi använder 
denna information för att hantera sådan böter eller brott i enlighet med villkoren i ditt 
medlemsavtal med oss. 

När du textar oss (från vilken telefon som helst) eller e-postar kan vi, spela in eller övervaka 
kommunikationen för kvalitetskontroll, utbildning eller liknande. 

Förutom ovanstående ändamål använder vi denna information för att bättre förstå våra 
medlemmar och för att kunna ge dig relevanta erbjudanden. 

Observera att under vissa omständigheter, där du inte förser oss med de personuppgifter som 
krävs av oss, kommer vi inte att kunna tillhandahålla produkterna och tjänsterna enligt vårt avtal 
med dig eller kanske inte kunna uppfylla en lagstadgad skyldighet. När du till exempel 
reserverar ett fordon hos oss kommer vi att behöva information som ditt namn, adress, 
betalningsinformation och körkortsuppgift. Om du inte lämnar denna information till oss kan vi 
inte tillhandahålla något fordon. Vi kommer att göra dig medveten om denna situation uppstår 
och vilka följderna av att inte lämna personuppgifter kommer att vara. 

Automatiserade beslutkan göras av oss avseende dig när det gäller validering av 
körkortsuppgifter eller andra identifierande kontroller. Om du inte håller med om beslutet har du 



rätt att bestrida detta genom att kontakta oss genom att använda detaljerna i slutet av detta 
sekretessmeddelande. 

Där det är tillåtet enligt lokal lag kan Zipcar använda Global Positioning System (GPS), 
telematikdata spårningsteknik och stöldskyddstekniksom använder GPS. GPS är ett 
nätverk av satelliter som gör att vi kan bestämma Zipcars position (latitud och longitud) under 
den tid du använder fordonet. Dessutom kan Zipcars också ha en inbyggd enhet i fordonet som 
kan övervaka fordonets tillstånd under hela tiden, inklusive platsen under den tid du använder 
fordonet. Denna information skulle överföras till Zipcar och lagras. I tillämpliga fall använder 
Zipcar denna information för olika legitima intressen och även i samband med utförandet av vårt 
avtal med dig. Vi kan till exempel övervaka eller lagra fordons- eller GPS-data för att hjälpa dig 
att hitta en fordon du har reserverat, för att hjälpa till med väghjälp och för att hitta borttappade 
eller stulna Zipcars. 

Om det används, tillåter telematikdata:s spårningsteknik oss att övervaka medlemmarnas 
körbeteende för att bidra till att minska bedrägerier eller i en olyckssituation. Dessutom kan man 
på anonym och aggregerad nivå få insyn i Zipcar-användningen. Vi har ett berättigat intresse av 
att använda informationen på detta sätt och att det finns ett offentligt intresse för ansvarig 
användning av fordon. 

Zipcar kan ha tillgång till videoövervakningssystem samt kameror, där det anges på skyltar på 
den relevanta Zipcar platsen för ut- och inlämning att det förekommer inspelningsaktiviteten. 

Barns integritet 
Vi begär inte medvetet eller samlar in individuellt identifierbara personuppgifter från barn under 
16 år. Om du är under 16 år, får du inte lämna in några personuppgifter till oss eller 
prenumerera på tjänster. Om du tror att vi kanske redan har personuppgifter från eller om en 
person under 16 år, vänligen kontakta oss. 

Där vi förvarar personuppgifter 
Reservationer 
Eftersom vi erbjuder möjligheten att reservera fordon och dra nytta av våra tjänster på olika 
platser globalt, kan vi överföra dina personuppgifter till våra dotterbolag och oberoende 
licenstagare på dessa platser för att uppfylla din reservation och / eller ingå ett medlemsavtal. 
Den exakta platsen för dit dina personuppgifter kommer att överföras beror på platsen för din 
reservation. 

Några av de länder som dina personuppgifter får överföras till för dessa ändamål och som är 
belägna utanför EU, utnyttjar inte det relevanta beslutet, som utfärdats av EU-kommissionen, 
angående skydd som tillägnas personuppgifter i det landet. Uppgifter om dessa specifika länder 
finns här: 
 

Dessa överföringar görs antingen då de är nödvändiga för utförandet av ett avtal, som du 
kommer att vara part i, eller för avtalsmässiga åtgärder. Alternativt säkerställs att dataskydd är 
säkerställt genom standardklausuler för skydd av data och som vi har på plats med relevant 
mottagare. En kopia av dessa standardskyddsklausuler kan begäras via vår 
dataskyddspersonal på adressen som anges i avsnittet Kontaktinformation. 

Affärsverksamhet 
Dessutom kan informationen vi samlar in från dig överföras till, och lagras av, IT-leverantörer 
som arbetar för vår räkning. Vi överför också information till ett antal leverantörer av 
affärsapplikationer. Dessa leverantörer är främst belägna i USA. 

Förenta Staterna dra nytta av ett beslut som utfärdats av EU-kommissionen när det gäller skydd 
som gäller för personuppgifter. Korrekt dataskydd säkerställs i stället av standardiserade 
dataskyddsklausuler som vi har på plats med den tredje parten. En kopia kan begäras via vår 
Datakontrollant på adressen som anges i avsnittet Kontaktinformation. 



Med tanke på vår verksamhets globala karaktär överför vi också personuppgifter inom Zipcar-
gruppen som för vissa aktiviteter använder koncernens gemensamma IT-funktioner. 
Överföringar inom EG för dessa ändamål görs främst till Förenta Staterna, även om överföringar 
kan göras till andra länder. USA och många andra länder belägna utanför EU utnyttjar ett 
lämplighetsbeslut utfärdat av EU-kommissionen angående skydd av personuppgifter som 
tillhandahålls i det aktuella landet. Korrekt dataskydd säkerställs i stället av standardiserade 
dataskyddsklausuler som vi har på plats hos mottagaren. En kopia kan begäras via vår 
Datakontrollant på adressen som anges i avsnittet Kontaktinformation. 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter 
Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det rimligen är nödvändigt. Det beror på 
faktorer som om du har några kommande reservationer eller tidigare sådana eller har ett konto 
hos oss eller har samverkat med nya erbjudanden. Vi kommer även att behålla de 
personuppgifter som behövs för att följa lagar, för redovisning eller för krav på rapportering. 

Kriterierna som vi kan använda för att bestämma kvarhållningsperioden för vissa kategorier av 
personuppgifter är följande: 

• Hur länge du är medlem i Zipcar; 
• Hur ofta du reserverar hos oss eller när din senaste reservation inträffade; 
• Om det finns avtalsenliga eller lagliga skyldigheter som kräver att vi behåller personuppgifterna 

under en viss tid; 
• om det finns något pågående rättsligt eller ekonomiskt krav som avser eventuella reservationer 

du har gjort hos oss, eller som annars har samband med ditt förhållande till oss; 
• Om någon tillämplig lag, stadga eller förordning tillåter en viss lagringsperiod; 
• Om personuppgifterna anses vara en särskild kategori av personuppgifter, i vilket fall en kortare 

retentionstid i allmänhet skulle tillämpas och 
• Vad förväntan på kvarhållande var då personuppgifterna lämnades till oss. 

Till vilka tredje parter kan vi överföra personlig information? 
Med undantag för vad som beskrivs i detta sekretessmeddelande delar Zipcar inte dina 
personuppgifter med tredje part utanför Zipcar-gruppen om det inte är nödvändigt för att 
tillhandahålla Zipcar-tjänsten, fullgöra en transaktion som du har begärt eller under andra 
omständigheter med ditt samtycke. Vi lämnar ut dina personuppgifter inom Zipcar-gruppen för 
att vi ska kunna erbjuda den bästa servicen i hela vår grupp. De är skyldiga att behålla och 
använda dina personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande. 

Zipcar kan använda och dela dina personuppgifter och fordonsuppgifter till anslutna och icke-
anslutna organisationer enligt följande: 

Tredje part mottagare Syftet med utlämningen Rättslig grund 
för behandling 

Kreditkortsutgivare för att erhålla 
betalning från dig 

 Behandla betalningar och 
återbetalningar; 

 Bedrägeribekämpning; 
 Hantera inkasso. 

 Genomförande 
av avtal 

 Legitima 
intressen 

IT-tjänsteleverantörer, inklusive 
IT-plattformsleverantörer och 
leverantörer av analystjänster av 
webbsajter, för att kunna fullfölja 
vårt avtal med dig och för att 
förstå hur du använder våra 
tjänster och för att förbättra vår 
verksamhet 

 Stödja våra IT-system och vår 
infrastruktur; 

 Underhållstjänster för våra IT-system 
och vår infrastruktur; 

 Tillhandahållande av tjänst som 
datavärd och andra datatjänster; 

 Tillhandahålla analystjänster 
avseende din användning av vår 

 Legitima 
intressen 



webbsajt för att kunna identifiera 
eventuella tekniska detaljer och/eller 
problem med användargränsnitt och / 
eller förbättringar i samband med 
webbsajten 

Företags- eller 
universitetskontoansvarig för att 
ge dig fördelar med ett företags- 
eller universitetsprogram och att 
förstå hur du använder våra 
tjänster och förbättra vår 
verksamhet 

Om du använder ett 
företagsmedlemskap eller annat 
liknande affärsföretagskonto för att 
genomföra en reservation kan vi dela 
personuppgifter med den 
organisation som hanterar kontot för 
eget ändamål. Vi rekommenderar att 
du granskar deras sekretesspolicy 
eller andra upplysningar till dig för att 
lära dig mer om deras 
sekretesspraxis. 

 Genomförande 
av avtal 

 Legitima 
intressen 

Din arbetsgivare eller 
organisation, för att tillhandahålla 
fördelar till dig i ett företags- eller 
medarbetarprogram, så att du 
förstår hur du använder våra 
tjänster och för att förbättra vår 
verksamhet 

 Verifiera körkortslicenser eller annan 
myndighetsidentifiering. 

 Verifiera behörighet att använda 
utvalda konto- och rabattkoder; 

 Anslutning till dina företags- och 
kommersiella konton. 

 Genomförande 
av avtal 

 Legitima 
intressen 

Oberoende licensierade / 
franchisetagare och 
nätleverantörer för att kunna 
utföra vårt avtal med dig och för 
att förstå hur du använder våra 
tjänster och förbättra vår 
verksamhet 

 Gör din reservation och bekräfta den; 
 Anslutning till dina företags- och 

kommersiella konton; 
 Assist med navigationshjälp eller 

färdplanering; 
 Ge medlemsstöd; 
 Lös överträdelser av vägtullar, trafik- 

eller parkeringsbetämmelser; 
 Behandling av eventuella 

skadeståndsanspråk avseende 
incidenter och / eller skador; 

 Att tillhandahålla vägservice; 
 För att skydda eller försvara våra, 

våra anställdas, våra medlemmars 
eller andras rättigheter eller 
välbefinnande; 

 Verifiera förarkriterier för 
kvalificerade förare. 

 Genomförande 
av avtal 

 Legitima 
intressen 

 Rättslig 
skyldighet 

 Samtycke 

Lagstiftande och relevanta 
tillsynsmyndigheter för att uppfylla 
våra rättsliga skyldigheter 

 För att verifiera ditt körkort och se till 
att du uppfyller våra säkra 
förarkriterier; 

 På begäran av dessa myndigheter 
om utlämning krävs eller tillåts enligt 
lag; 

 Att vidta åtgärder avseende olaglig 
verksamhet, trafiköverträdelser eller 
kränkningar av användarvillkor; 

 Om vi i god tro att det förekommer en 
nödsituation som utgör ett hot mot 
din säkerhet eller annan persons 
säkerhet; och 

 Juridiska krav 
 Legitima 

intressen 



 som annars krävs eller tillåts enligt 
lag. 

Försäkringsbolag och 
fordringshanterare avseende 
eventuell försäkringsprodukt som 
du köper i samband med din 
reservation 

 Tillhandahålla och betjäna 
försäkringsprodukten du har begärt; 

 Hantera eventuella anspråk som kan 
göras enligt den aktuella 
försäkringspolicyen. 

 Genomförande 
av avtal 

 Legitima 
intressen 

Vi kan också överföra eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part till följd av eller i 
samband med försäljning, sammanslagning, konsolidering, förändring av kontroll, överföring av 
tillgångar, konkurs, omorganisation eller likvidation. Eller om vi är involverade i att försvara en 
rättslig fordran kan dina personuppgifter, som är relevanta för ett sådant krav, lämnas till tredje 
part till följd av eller i samband med tillhörande rättsliga förfaranden. 

Vi kan, i enlighet med avsnittet Direktmarknadsföring, dela dina personuppgifter med företag 
och marknadsförare (där du har lämnat ditt samtycke till sådan delning av personuppgifter) för 
att skicka information om produkter och tjänster som du kanske vill ha. Om du bestämmer dig 
för att du inte vill få sådana reklam- och marknadsföringsmeddelanden, se avsnittet 
Direktmarknadsföring för att ta reda på hur du kan välja bort. 

Dina personuppgifter kan delas om de är anonyma och aggregerade, eftersom informationen i 
sådana fall upphör att vara personuppgifter. 

Oberoende licenstagare 
Reservationer av vissa Zipcar-fordon kan utföras av en oberoende tredjepartslicensägare, som 
inte ägs eller kontrolleras av Zipcar, och i dessa fall gäller inte detta sekretessmeddelande. 
Varje oberoende licensinnehavare kan samla in personuppgifter och använda 
personuppgifterna för egna ändamål. Zipcar kontrollerar inte den oberoende licenstagarens 
användning av personuppgifter. För kreditkortstransaktioner kan den oberoende licenstagaren, 
inte Zipcar, samla in och bearbeta kreditkortsinformation och få betalt för Zipcar-tjänsterna. I det 
här fallet omfattas den oberoende licenstagaren av handelsreglerna för de kreditkortsutfärdare 
som han/hon väljer. Detta sekretessmeddelande gäller inte heller någon oberoende 
licensinnehavares webbsajt. Dessa licenstagare kan även använda e-postkampanjer och andra 
metoder för telefon- och elektronisk reklam samt direktreklam utan vårt samtycke eller kunskap 
och är ensamma ansvariga för sina respektive innehåll och metoder för att identifiera och 
kontakta adressaten. 

Direktmarknadsföring 
Zipcar kan använda personuppgifter, som du ger oss, för direkt marknadsföringsändamål för att 
tillhandahålla uppdateringar; nyhetsbrev; evenemang; erbjudanden eller annan kommunikation 
som vi tror kan intressera dig. Vi gör det bara med ditt samtycke eller där vi annars har ett 
berättigat intresse av att göra det och som tillåts enligt gällande lag. 

Vi kan dela personuppgifter med tredje part för att hjälpa oss med våra marknadsförings- och 
marknadsföringsprojekt eller för att utföra marknadsföringskommunikation. Några av de länder 
som dina personuppgifter får överföras till för dessa ändamål och som är belägna utanför EU, 
utnyttjar inte det relevanta beslutet, som utfärdats av EU-kommissionen, angående skydd som 
tillägnas personuppgifter i det landet. Uppgifter om dessa specifika länder finns här: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-
protection-personal-data-non-eu-countries_en 

Om du vill avstå från att få kampanjerbjudanden och e-post med marknadsföringsinnehåll, post 
eller andra former av kommunikation från Zipcar eller våra kampanjpartners enligt detta avsnitt, 
är det enklaste sättet något av följande: 

• Logga in på ditt konto och uppdatera din profil. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en


• Klicka på "avsluta" längst ner på ett e-postmeddelande som vi skickat till dig. 
• Gå till avsnittet för vår kontaktinformation för att skicka ett e-post-meddelande till den 

representant som passar dig. 
Om du väljer bort reklam- och marknadsföringsmeddelanden kan vi fortfarande kontaktar dig 
angående vårt affärsrelation med dig, till exempel konto status och aktivitetsuppdateringar, 
undersökningsförfrågningar avseende produkter och tjänster som vi har lämnat till dig när du 
gjort reservationer hos oss , reservationsbekräftelser eller svar på dina frågor eller klagomål och 
liknande meddelanden. 

Om du vill stänga ditt konto, sluta göra affärer med Zipcar eller på annat sätt välja bort Zipcar:s 
insamling av personuppgifter, använda eller avslöja dina personuppgifter, vänligen kontakta vår 
medlemstjänst enligt avsnittet Kontaktinformation. 

Se även dina rättigheter enligt avsnittet Förstå dina rättigheter. 

Cookies, reklam och personanpassat innehåll 
Vi använder verktyg från tredje part för att utföra den annonsering, som vi visar dig på vår 
webbsajt, mer relevant och intressant för dig. I detta syfte använder vi cookies, webbbeacons 
eller liknande teknik för att samla in information om ditt webbläsarbeteende (se våra Cookies-
meddelande i slutet av detta sekretessmeddelande för mer detaljerad information) och leverera 
intressebaserade annonser till dig. 

Vi använder cookies som identifierar din webbläsare eller enhet. De samlar och lagrar 
information när du besöker vår webbsajt om hur du använder den. För mer information om 
cookies, för att se vilka cookies vi använder och hur vi använder dem, se vår Cookies Notice. 

Zipcar kan också använda leverantörer av tredjepartsannonser och andra tjänsteleverantörer 
för att bidra till att presentera anpassat innehåll och erbjudanden på olika plattformar, inklusive 
Internet eller våra webbsajter. Dessa leverantörer använder cookies, webbbeacons eller 
liknande teknik på din dator för att hjälpa till att presentera, få bättre mål och för att mäta 
effektiviteten av deras innehåll och annonser, med hjälp av data som samlats in över tiden och 
över deras nät av webbsajter, för att bestämma eller förutsäga egenskaperna och preferenser 
hos sin publik. Vi kan dela viss icke personlig information om dig (t.ex. ålder och postnummer) 
med vissa annonsnätverk och tjänsteleverantörer för att hjälpa dem att leverera mer relevant 
innehåll och annonser via sina nätverk. För innehållsleverantörers och annonsnätverks 
användning av cookies, pixlar eller liknande mätteknik, gäller respektive laverantörs 
sekretesspolicy, inte vår. 

Vi kan använda analytisk programvara, till exempel Adobe Analytics, Google Analytics och 
andra, för att hjälpa oss att bättre förstå funktionaliteten i vår programvara på våra webbsajter 
och i appar på din enhet. Dessa mjukvaruverktyg registrerar teknisk information, inklusive om 
din enhet tillsammans med användningsinformation, till exempel hur ofta du använder vår 
webbsajt eller app, vilka funktioner du använder eller inte använder på webbsajten, i appen eller 
vilka sidor du besöker på webbplatsen, aggregerad användning , resultatdata, varifrån appen 
hämtades och information om ditt besök på webbsajten, inklusive uppgifter om några av URL-
adressens till, och från via vår hemsida. Ytterligare information om dessa verktyg finns i vår 
Cookies policy. 

Våra webbsajter innehåller länkar till andra webbsajter eller mobila applikationer vars 
sekretesspraxis kan skilja sig från Zipcars. Om du skickar personuppgifter till någon av dessa 
webbsajter regleras din information av repektive sajters sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att 
noggrant läsa sekretessmeddelandet om vilken webbplats du besöker eller mobilapplikation 
som du använder. 

Att förstå dina rättigheter 
Du har vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Tillgängligheten av dessa 
rättigheter och hur du kan använda dem anges nedan mer detaljerat. 



Några av dessa rättigheter gäller endast under vissa omständigheter. Om du vill utöva eller 
diskutera någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på dpo@zipcar.com eller på något 
av de sätt som finns angivna i avsnittet Kontaktinformation i slutet av detta 
sekretessmeddelande. Åtkomst: Du har rätt att fråga oss om vi behandlar dina personuppgifter 
och, om vi gör detta, kan du begära tillgång till dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig 
att få en kopia av dina personuppgifter, som vi förvarar om dig samt vissa andra uppgifter för att 
kontrollera att vi behandlar dem lagligt . 

Korrektion:Du har rätt att begära att eventuella ofullständiga eller felaktiga personuppgifter, 
som vi förvarare om dig, korrigeras. Radering: Du har rätt att be oss att radera eller ta bort 
personlig information under vissa omständigheter. Det finns också vissa undantag där vi kan 
vägra en begäran om radering, till exempel där personuppgifterna är obligatoriska för att 
uppfylla lagkrav eller i samband med anspråk som har rests. 

Restriktion:Du har rätt att be oss att avbryta behandlingen av vissa av dina personuppgifter, till 
exempel om du vill att vi ska fastställa dess noggrannhet eller anledningen till att de behandlas. 

ÖverföringDu kan begära överföring av vissa av dina personuppgifter till en annan part. Rätt att 
definiera riktlinjer för obduktion: Om det specifikt föreskrivs i din lokala lag har du rätt att 
definiera riktlinjer för lagring, radering och avslöjande av dina personuppgifter efter din 
bortgång. 

Invändning:Där vi behandlar dina personuppgifterna baserat på ett legitimt intresse (eller en 
tredje parts) kan du ifrågasätta detta. Vi kan dock ha rätt att fortsätta bearbeta din information 
baserat på det berättigade intresset eller om det här är relevant för rättsliga krav. Du har också 
rätt att invända mot var vi behandlar dina personuppgifter för direkta arknadsföringsändamål. 

Automatiserade beslut:Du kan bestrida ett automatiserat beslut om dig om detta har en 
rättslig eller liknande och betydande effekt och att be beslutet omprövas. 

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss på dpo@zipcar.com eller på något 
sätt som finns angivet i avsnittet Kontaktinformation i slutet av detta sekretessmeddelande. 

Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat 
inom EG där du är bosatt, där vi är baserade eller där en påstådd överträdelse av lagen om 
Dataskydd har ägt rum. I Storbritannien kan du lämna in ett klagomål till 
informationskommissionärens kontor (tel: 0303 123 1113 eller påwww.ico.org.uk). I Frankrike 
kan du lämna in ett klagomål till kommissionen Nationale de l'Informatique et Libertés (Tel: +33 
1 53 73 22 22 eller påwww.cnil.fr). I Spanien kan du lämna in ett klagomål till det spanska 
dataskyddskontoret (tel: + 0034 901100099 eller påwww.agpd.es). I Belgien kan du lämna in ett 
klagomål till kommissionen för skydd av personuppgifter (tel: +32 (0) 2 274 48 00) eller 
påwww.privacycommission.be). I Norge kan du lämna in ett klagomål till Datatilsynet (Tel: 
+4722396900 eller påwww.datatilsynet.no]). I Sverige kan du lämna in ett klagomål till 
Datainspektionen (Tel: +4686576100 eller på www. datainspektionen@datainspektionen.se ] ) 

Zipcar har åtagit sig att ge dig rimlig och praktisk tillgång till din information för att ge dig 
möjlighet att identifiera felaktigheter. Om du är medlem i Zipcar kan du granska och korrigera 
personuppgifter genom att klicka på "Min information" -knappen och navigera genom sidorna 
"Mitt konto", "Mina bokningar" och "Mina uttalanden". Om du vill ha tillgång till, radera och / eller 
korrigera annan persons personuppgifter, som innehas av Zipcar, kan du också kontakta oss på 
något av följande sätt och vi svarar på din förfrågan inom 30 dagar (eller tidigare om det krävs 
enligt gällande lag) . 

Kontakta oss om du vill avbryta ditt konto eller begära att vi inte längre använder din information 
för att tillhandahålla tjänster. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter som 
behövs för att följa våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal. Vi kan 
också behålla och använda din information för att genomför kampanjer till dig (där vi har rätt att 
göra detta), om du inte har valt att avsluta att ta emot sådan kommunikation. 

https://members.zipcar.co.uk/en-CA/site/www.ico.org.uk
https://members.zipcar.co.uk/en-CA/site/www.cnil.fr
https://members.zipcar.co.uk/en-CA/site/www.agpd.es
https://members.zipcar.co.uk/en-CA/site/www.privacycommission.be
http://www.%5Bxxx/
http://www.%5Bxxx/


Zipcar har åtagit sig att ge dig rimlig och praktisk tillgång till din information för att ge dig 
möjlighet att identifiera felaktigheter. Om du är medlem i Zipcar kan du granska och korrigera 
personuppgifter genom att klicka på "Min information" -knappen och navigera genom sidorna 
"Mitt konto", "Mina bokningar" och "Mina uttalanden". Om du vill ha tillgång till, radera och / eller 
korrigera annan persons personuppgifter, som innehas av Zipcar, kan du också kontakta oss på 
något av följande sätt och vi svarar på din förfrågan inom 30 dagar (eller tidigare om det krävs 
enligt gällande lag) . 

Kontakta oss om du vill avbryta ditt konto eller begära att vi inte längre använder din information 
för att tillhandahålla tjänster. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter som 
behövs för att följa våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal. Vi kan 
också behålla och använda din information för att genomför kampanjer till dig (där vi har rätt att 
göra detta), om du inte har valt att avsluta att ta emot sådan kommunikation. 

Vilka säkerhetsåtgärder används för att skydda mina personuppgifter? 
Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa 
att dina personuppgifter skyddas mot obehörig användning, tillgång, utlämning, ändring, 
förstörelse eller förlust. För ekonomisk information eller betalningsinformation använder vi 
brandväggar och TLS-kryptering (Transport Layer Security). Vi tar säkerhet extremt seriöst men 
eftersom systemet inte är 100% säkert kan vi inte helt garantera skyddet av dina 
personuppgifter, mer än någon annan organisation kan. 

Vi ber inte om ekonomisk information eller betalningsinformation, till exempel ditt 
kreditkortsnummer, lösenord, kontonummer eller pinnummer, i ett e-post-meddelande, text eller 
annan form av kommunikation som vi skickar till dig. Vänligen kontrollera alltid om någon 
webbsajt, som har frågat efter ekonomisk information eller betalningsinformation i anslutning till 
våra reservationer eller tjänster, drivs av Zipcar-grupper. Om du får en misstänkt förfrågan, 
lämna inte din information och rapportera den genom att kontakta en vår representant för 
medlemstjänsten, som anges i avsnittet Datakontroller och kontaktuppgifter efter land. 

Du är ansvarig för att du håller ditt lösenord för ditt konto, medlemsnummer och PIN-nummer 
säkert. Dela inte dem med någon. Om det förekommer obehörig användning eller annat brott 
mot säkerheten som berör dina personuppgifter, måste du meddela vår medlemstjänst nedan 
så snart som möjligt. 

Hur kan detta sekretessmeddelande ändras? 
Vi kan ändra detta sekretessmeddelande från tid till annan, så vi ber dig att kontrollera det ofta. 
Ändringar av detta sekretessmeddelande kommer att meddelas på vår hemsida eller på 
liknande sätt under rimlig tid före och efter ändringen när den träder i kraft. 

Kontakt information 
Om du gör en bokning eller besöker en lokal landsversion av våra webbsajter i följande länder, 
är den registeransvarige listad i tabellen nedan. 

Du kan också kontakta vår personuppgiftsansvarige när det gäller problem eller frågor som du 
har angående vår behandling av dina personuppgifter. De agerar som datakontrollanter 
avseende alla de registeransvariga som anges nedan och kan kontaktas på: 

E-post:dpo@zipcar.com 

Postadress:  
Datakontrollant Zipcar 
Avis Budget House, Park Road 
Bracknell, RG12 2EW UK 
 
Telefon: +44 870 218 3830 

mailto:dpo@zipcar.com


Land Datakontrollant Kontakt information 

Storbritannien Zipcar (UK) Ltd 
Adress: Storbritannien 
E-post: 
Telefon:  

Frankrike Zipcar France SAS 
Adress: Frankrike 
E-post: 
Telefon:  

Spanien Zipcar Carsharing, SA ("Avancar") 

Adress:  
 
Registreringsdetaljer: 
 
 
Personnummer:  
 
E-post:spansk 
E-post:katalansk 
Telefon:  

Belgien Zipcar Belgium BVBA 

Adress:  
E-post: 
Franska 
Engelska 
Holländska 
Telefon:  

Norge RAC Norway AS 

Besöksadress: Norge 

Postadress: Norge  

E-post:  

Sverige Sverige Rent a Car AB 
Adress: Sverige 

E-post:  

Det är viktigt att du tar dig tid att läsa och förstå villkoren i detta sekretessmeddelande. Vi kan 
kontakta dig via e-post, telefon, SMS eller på annat sätt i samband med detta 
sekretessmeddelande. 

Detta sekretessmeddelande ändrades senast den 22 maj 2018. 

COOKIE MEDDELANDE 



I detta meddelande beskrivs hur vi använder cookies och liknande teknik på vår hemsida och i 
mobilappar. 

Cookie Notice uppdaterades senast den 22 maj 2018. 

Vi använder cookies och liknande teknik som beskrivs i detta meddelande. Genom ditt 
medgivande av denna cookie, godkänner du att vi kan särskilja dig från andra användare på vår 
webbplats och våra appar för de ändamål som anges nedan. Detta hjälper oss att ge dig bra 
användarupplevelse, skräddarsytt innehåll och intressebaserade annonser. Vi kan till exempel 
känna igen och komma ihåg viktig information som gör det bekvämare för dig att surfa på vår 
webbsajt eller använda våra appar med inställningar som du föredrar att använda. 

Vad är cookies och liknande teknik? 
En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar via din webbläsare på 
hårddisken på din dator eller mobilenhet. 

Det finns tre huvudtyper av cookies: 

• Sessionscookies: Specifika för ett visst besök och begränsat till att skicka sessionsidentifierare 
(slumpvisa tal som genereras av servern) så att du inte behöver skriva in information när du 
navigerar till en ny sida eller kolla in. Sessionscookies lagras inte permanent på din enhet och 
tas bort när webbläsaren stängs. 

• Beständiga cookies: Spelar in information om dina inställningar och lagras i din webbläsares 
cache eller mobilenhet; och 

• Tredjeparts cookies: Placerad av någon annan än oss som kan samla in data över flera 
webbplatser eller sessioner. 
Vi använder cookies för följande ändamål: 

Typ av cookie Syftet med en Cookie 

Strängt 
nödvändigt 

Dessa cookies är väsentliga så att du kan bläddra på vår webbsajt och 
använda dess funktioner. Den insamlade informationen gäller 
webbplatsens funktion (till exempel webbskriftspråk och säkerhetstoken) 
och ger oss möjlighet att tillhandahålla den tjänst du har begärt. 

Funktionalitet 

Dessa cookies kommer ihåg de val du har gjort, till exempel det land från 
vilket du besöker vår webbsajt, ditt språk och eventuella ändringar du har 
gjort i textstorlek och andra delar av webbsidorna som du kan anpassa för 
att förbättra användarupplevelsen och göra dina besök mer anpassade 
och roliga. Informationen, som dessa cookies samlar in, kan inte 
användas för att spåra dina surfaktiviteter på andra webbsajter. 

Prestanda / 
analyser 

Dessa cookies samlar in information om hur användarna använder vår 
webbplats, till exempel vilka sidor du besöker mest, om du får några 
felmeddelanden och hur du kom fram till vår webbsajt. Information som 
samlas in av dessa cookies används endast för att förbättra 
användningen av vår webbplats. Dessa cookies placeras ibland av tredje 
parts leverantörer av webbtrafik och analystjänster. Vi använder Google 
Analytics. För information om hur Google behandlar och samlar in din 
information och hur du kan välja bort, vänligen se följande länk: 



Målinriktning 
eller 
annonsering 

Dessa cookies samlar in information om dina vanor och vanliga intressen 
för att göra reklamen mer relevant för dig. De används också för att 
begränsa antalet gånger du ser en annons samt att mäta effektiviteten i 
en reklamkampanj. Dessa cookies placeras vanligtvis av tredje parts 
annonseringsnätverk. De kommer ihåg de andra webbsajter som du 
besöker och denna information delas med tredje parts organisationer, till 
exempel annonsörer. 

Sociala media 

Dessa cookies tillåter användare att dela vårt innehåll på sociala medier 
som Facebook och Twitter. Dessa cookies kontrolleras inte av oss. 
Vänligen hänvisa till de sociala mediernas respektive sekretesspolicyer 
för hur deras cookies fungerar. 

Vi kan också automatiskt samla in och lagra viss information om din interaktion med vår 
webbsajt eller app, inklusive IP-adress, webbläsartyp, internetleverantör, referens- / exitsidor, 
operativsystem, datum- / tidsstämplar och relaterade data. 

Du får se en lista över cookies vi använder på följande relevanta länk: 

Du bekräftar att där vi tillåter tredje part att släppa cookies, har vi ingen kontroll över de cookies 
eller de genererade data. Vänligen hänvisa till tredje parts sekretesspolicy för information om 
vilken information som de samlar in och hur de använder den. 

Google Analytics 
Våra webbplatser använder webbanalystjänsten Google Analytics som tillhandahålles av 
Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google 
Analytics använder "cookies". Cookies är små textfiler som placeras på din dator, vilket gör det 
möjligt att analysera hur du använder plattformen. Informationen som genereras av cookien, om 
din användning av plattformen, kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. 
Vi har aktiverat den så kallade "IP-anonymiseringen", vilket innebär att din IP-adress kommer 
att trunkeras inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan 
den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs hela (dvs. icke-trunkerad) IP-adress till en 
Google-server i USA och trunkeras där. Google kommer att använda den här informationen för 
vår räkning för att utvärdera din användning av plattformen, sammanställa rapporter om 
plattformsaktiviteter och tillhandahålla andra tjänster relaterade till plattforms och 
internetanvändning. Google ger inte oss data som vi kan länka tillbaka särskilt till dig. Din 
avkortade IP-adress, som överförs till Google, kommer inte att kopplas till någon annan data 
som innehas av Google. Du kan vägra att acceptera cookies genom att välja relevanta 
inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda 
plattformens fullständiga funktionalitet. Du kan också välja att spåras via Google Analytics med 
effekt i framtiden genom att hämta och installera Google Analytics bortvalstillägg enligt. 

Avvisar eller tar bort cookies 
De flesta webbläsare ställs in som standard för att acceptera cookies. Om du vill vägra eller ta 
bort dem (eller liknande tekniker), vänligen se hjälp och supportområdet i din webbläsare för 
instruktioner om hur du blockerar eller tar bort cookies (till exempel: Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox och Safari) . Observera att du kanske inte kan utnyttja alla funktioner 
på vår webbsajt, inklusive vissa personliga funktioner, om du tar bort eller vägrar cookies. 

Besök webbplatsen Network Advertising Initiative och Digital Advertising Alliance för ytterligare 
information. 

Om du är bosatt inom EU: 

För mer information om hantering av cookies, besök www.youronlinechoices.eu som har 
ytterligare information om beteendeannonsering och privatlivets fred. 



Ändringar i vår Cookie Notice 
Denna cookie kan uppdateras från tid till annan. 

Vid betydande ändringar av denna cookie, meddelar vi dig via webbplatsen inom rimlig tid före 
och efter verkställandet av ändringen. Du kan också granska Cookies meddelandet genom att 
besöka vår hemsida. 
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