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Allmän information om behandling av dina personuppgifter 
 
Vi är juridiskt skyldiga att informera dig om hur dina personuppgifter (nedan även kallat "data") behandlas när du använder våra 
webbplatser. Vi tar skyddet av dina data på stort allvar. Dessa riktlinjer för dataskydd ger dig detaljerad information om 
behandlingen av dina data och om dina juridiska rättigheter i detta avseende. Begrepp som "personuppgifter" eller "behandling" 
används här på samma sätt som de juridiska definitionerna i Art. 4 GDPR. Vi förbehåller oss rätten att justera vår 
dataskyddspolicy med framtida verkan, särskilt om våra webbplatser vidareutvecklas, vi använder ny teknik eller den rättsliga 
grunden eller motsvarande rättslig praxis ändras. Vi rekommenderar att du läser igenom dataskyddspolicyn då och då och gör en 
kopia eller utskrift för framtida bruk. 
 
Tillämpningsområde 
Denna dataskyddspolicy är giltig för följande webbplatser för den registeransvarige: 
• https://www.styrochstall.se/  
 
Den täcker inte några webbplatser som eventuellt länkas från dessa sidor, eller online-närvaron från andra leverantörer. 
 
Registeransvarig 
Den registeransvarige som är ansvarig för att hantera personuppgifter inom denna dataskyddspolicys tillämpningsområde är: 
nextbike GmbH Erich-Zeigner-Allee 69-73 04229 Leipzig 
E-post: info@nextbike.de  
Tel.: +49 (0)341 / 3089889-0  
Fax: +49 (0)341 / 3089889-13 
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Frågor om dataskydd 
Om du har frågor angående dataskydd med avseende på vårt företag eller våra webbplatser kan du kontakta vårt 
dataskyddsombud: 
Spirit Legal LLP Rechtsanwälte 
Advokat och dataskyddsombud 
Peter Hense 
Postadress: 
Dataskyddsombud 
c/o nextbike GmbH, Erich-Zeigner-Allee 69 – 73, 04229 Leipzig 
 
Hör av dig via det krypterade onlineformuläret: 

Kontakta dataskyddsombud  

Säkerhet 
Vi har vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig 
åtkomst, missbruk, förlust och annan extern påverkan. I detta avseende granskar vi regelbundet våra säkerhetsåtgärder och 
justerar dem för att leva upp till rådande bästa praxis. 
 
Dina rättigheter 
Du har följande rättigheter gällande personlig information om dig som du kan verkställa mot oss: 

• Rätt till information: Enligt Art. 15 GDPR, kan du begära ut information om personuppgifterna vi behandlar. 
• Rätt till ändringar: Om den aktuella informationen inte (eller inte längre) är korrekt kan du begära ändringar enligt 
Art. 16 GDPR. Om dina data är ofullständiga kan du begära att de kompletteras. 
• Rätt till radering: Enligt Art. 17 GDPR kan du begära radering av dina personuppgifter. 
• Rätt till begränsning av behandling: Enligt Art. 18 GDPR har du rätt att begära begränsningar gällande dina 
personuppgifter. 
• Rätt till invändning: Enligt Art. 21(1) GDPR har du rätt att när som helst invända till behandlingen av dina 
personuppgifter som utförs i enlighet med Art. 6(1)(1) punkt e) eller punkt f) av anledningar knutna till din särskilda 
situation. I det här fallet fortsätter vi inte behandla dina uppgifter om vi inte kan visa obligatoriska grunder för 
behandling som kräver skydd, och som står över dina intressen, rättigheter och friheter, inklusive om sådan behandling 
genomförs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska fordringar (Art. 21(1) GDPR). Enligt Art. 21(2) GDPR, har du 
dessutom rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör din person för direkt marknadsföringsändamål 
när som helst; detta gäller också vid eventuell profilering i den mån sådan är direkt kopplad till sådan 
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direktmarknadsföring. Vi hänvisar till rätten att invända i denna dataskyddspolicy med avseende på respektive 
behandling. 
• Rätten att dra tillbaka medgivande: Om du har gett ditt medgivande till behandlingen har du rätten att dra tillbaka 
detta medgivande enligt Art. 7(3) GDPR. 
• Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att ta emot sådana personuppgifter om dig som du har tillhandahållit oss i ett 
strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format (”dataportabilitet”), och rätten att få dessa data överförda till 
ytterligare en registeransvarig, förutsatt att förutsättningarna enligt art. 20(1) punkt a), b) GDPR har fullföljts (Art. 20 
GDPR). 

Du kan verkställa dina rättigheter genom att skicka kommunikation med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under 
"Registeransvarig" eller det dataskyddsombud vi har namngivit. 
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot lagen om dataskydd, har du också rätten att lämna in ett 
klagomål till en datatillsynsmyndighet som du själv väljer enligt Art. 77 GDPR. 
 
Användning av våra hemsidor. 
I praktiken kan du använda våra webbplatser i rent informativa syften utan att avslöja din identitet. När du går in på enskilda 
sidor på respektive webbplats i detta avseende överförs bara loggdata till vår domänleverantör för att webbplatsen ska kunna 
visas. Följande uppgifter behandlas i detta avseende: 

• webbläsartyp/version; 
• operativsystem; 
• språk och version för webbläsarprogrammet; 
• värdnamn för åtkomstenhet; 
• IP-adress; 
• hemsidan som förfrågan kom ifrån; 
• innehåll i förfrågan (konkret sida); 
• datum och tid för serverförfrågan 
• åtkomststatus/HTTP-statuskod; 
• referentens URL (sidan du befann dig på tidigare); 
• överförd datavolym; 
• tidszonsdifferens efter Greenwich Mean Time (GMT). 

Det är nödvändigt att tillfälligt behandla dessa data för att göra ett webbplatsbesök och leverans av webbplatsen till din 
slutenhet tekniskt möjlig. Loggdata används inte för att identifiera enskilda användare och samlas inte ihop tillsammans med 
andra datakällor. Vidare sparande av loggfiler utförs för att garantera webbplatsernas funktionalitet och IT-systemens säkerhet. 
Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen. Vi har legitima intressen för att säkerställa webbplatsernas 
funktionalitet, och deras integritet och säkerhet. Att spara loggdata i loggfiler, särskilt IP-adressen, under en längre tidsperiod gör 
att vi kan identifiera och förhindra missbruk. Detta inkluderar till exempel förebyggande av förfrågningar som överbelastar 
tjänsten eller potentiell användning av bottar. Loggdata raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå det syfte de 
behandlas för. I händelse av att data samlas in för att tillhandahålla webbplatsen, inträffar detta när du lämnar webbplatsen. 
Loggdata lagras i princip så att de är tillgängliga direkt och exklusivt för administratörer, och raderas senast efter sju dagar. 
Därefter finns de endast tillgängliga genom att rekonstruera säkerhetskopior, och raderas permanent efter högst fyra veckor. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
uttrycka din invändning till oss med hjälp av kontaktuppgifterna under avsnittet "Registeransvarig". 
 
Cookies 
Förutom den ovan nämnda loggdata, lagras så kallade cookies också i webbläsaren på den slutenhet du använder när du 
använder webbplatserna. Cookies är små textfiler med en siffersekvens som lagras lokalt i cachen på den webbläsare som 
används. Cookies är inte en del av PC-systemet och kan inte köra några program. De hjälper till att göra våra webbplatser 
användarvänliga. Användningen av cookies kan vara tekniskt nödvändig eller utföras för andra ändamål, t.ex. för att analysera 
användning av webbplatsen. 
a) Tekniskt nödvändiga cookies 
Vissa delar av våra webbplatser kräver att webbläsaren som används för att komma åt dem fortfarande kan identifieras efter 
byte från en sida till en annan. Följande uppgifter behandlas i cookies: 

• språkinställningar; 
• artiklar i kundvagnen; 
• inloggningsuppgifter. 

Användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies behandlas inte för att skapa användarprofiler. Vi använder också så 
kallade "sessionscookies" som lagrar ett sessions-ID som gör att olika förfrågningar från din webbläsare kan tillskrivas samma 
session. ”Sessionscookies” är nödvändiga för att man ska kunna använda webbplatserna. Vi kan använda dessa för att identifiera 
slutenheten som användes när du återvänder till webbplatserna. Vi kan använda denna cookie för att identifiera dig när du gör 
återkommande besök till vår hemsida om du har ett kundkonto hos oss; utan dessa så skulle du behöva logga in igen varje gång 
du besöker webbplatserna. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen. Vi har legitima intressen i 
denna behandling för att tillhandahålla de nämnda specialfunktionerna, och för att göra webbplatsen mer attraktiv och effektiv 
att använda. ”Sessionscookies” raderas så fort du loggar ut eller, beroende på vilken webbläsare du använder och vilka 
inställningar du har i webbläsaren, när du stänger din webbläsare. 
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Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
invända mot behandling som använder cookies genom att göra ändringar i dina webbläsarinställningar, genom att inaktivera 
eller begränsa cookies. Cookies som redan har lagrats kan när som helst raderas i dina webbläsarinställningar. Du kan förhindra 
att cookies används genom att öppna din webbläsare i ”inkognitoläge”. 
 
 
a) Tekniskt icke-nödvändiga cookies 
På vår webbplats använder vi också cookies som gör det möjligt för oss att analysera användarnas surfbeteende. Följande data 
lagras och behandlas bland annat i dessa cookies: 

• angivna söktermer; 
• hur ofta webbplatser besöks; 
• användning av webbplatsfunktioner. 

Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen. Vi har legitima intressen för att göra vår webbplats 
effektivare och attraktivare. Dessa tekniskt icke-nödvändiga cookies raderas automatiskt efter en bestämd period som kan skilja 
sig åt mellan olika cookies. Nedan hittar du separat information om när och var vi använder tredjepartscookies på våra 
webbplatser. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
invända mot behandling som använder cookies genom att göra ändringar i dina webbläsarinställningar, genom att inaktivera 
eller begränsa cookies. Cookies som redan har lagrats kan när som helst raderas i dina webbläsarinställningar. Du kan förhindra 
att cookies används genom att öppna din webbläsare i ”inkognitoläge”. 
 
 
c) Cookiebanner 
När du kommer till webbplatserna kommer du att informeras om användningen av cookies och hänvisas till denna 
dataskyddspolicy via en informationsbanner. I detta avseende kommer du också att informeras om hur du förbjuder lagring av 
cookies med hjälp av dina webbläsarinställningar. 
 
 
Komma i kontakt med vårt företag 
När du kontaktar vårt företag, t.ex. via e-post eller med hjälp av kontaktformuläret på webbplatserna, behandlar vi de 
personuppgifter som du tillhandahåller för att besvara din förfrågan. För att behandla förfrågningar som skickas via 
kontaktformuläret på webbplatserna måste du ange ett namn eller en pseudonym, samt en giltig e-postadress och 
mobilnummer. När du skickar ett meddelande till oss kommer även följande data behandlas: 

• IP-adress; 
• datum/tid för registrering; 
• webbläsartyp/version; 
• operativsystem; 
• webbläsarens språk och version; värdnamn för åtkomstenhet; 
• webbplats där förfrågan skickades från; innehåll i förfrågan (konkret sida); åtkomststatus/HTTP-statuskod; 
• referentens URL (sidan du befann dig på tidigare); 
• överförd datavolym; 
• tidszonsdifferens efter Greenwich Mean Time (GMT). 

 
Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen. 6(1)(1) punkt b) om kontakt etableras med avsikt att 
upprätta ett avtal. Om förfrågan görs i avsikt att ingå ett kontrakt är tillhandahållandet av dina uppgifter nödvändigt och 
obligatoriskt för att ingå ett kontrakt. Om du inte tillhandahåller data är upprättandet av ett kontrakt, genom att ta kontakt eller 
behandling av förfrågan, inte möjlig. Behandlingen av personuppgifter från datainmatningsmask utförs enbart för att behandla 
kontaktförfrågan. Om du tar kontakt via e-post har vi ett legitimt intresse av att behandla informationen här också. Övriga 
uppgifter som behandlas under sändningsproceduren hjälper till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och säkerställa 
säkerheten för våra IT-system. Uppgifter överförs aldrig till tredje part i detta avseende. Uppgifterna som samlats in i detta 
avseende raderas när behandlingen inte längre är nödvändig - vanligtvis två år efter kommunikationens slut - eller behandlingen 
är, i tillämpliga fall, begränsad till att uppfylla befintliga, lagligt obligatoriska lagringsskyldigheter. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
uttrycka din invändning till oss med hjälp av kontaktuppgifterna under avsnittet "Registeransvarig". 
 
 
Behandling för avtalsändamål 
Vi behandlar dina personuppgifter om och i den mån de är nödvändiga för att initiera, upprätta, genomföra och/eller avsluta en 
juridisk transaktion med vårt företag. Art. 6(1)(1) punkt b) GDPR är den juridiska grunden för detta. Tillhandahållandet av dina 
uppgifter är nödvändigt för att ingå avtalet och du är avtalsenligt skyldig att lämna dina uppgifter. Om du inte lämnar dina 
uppgifter är ingående och/eller utförande av avtal inte möjligt. När syftet har uppnåtts (t.ex. behandling av kontrakt), ska 
ytterligare behandling av personuppgifterna blockeras eller informationen raderas om vi inte har behörighet att genomföra 
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vidare behandling grundat på ditt samtycke (t.ex. godkännande för behandling av e-postadress för att skicka reklam via e-post), 
avtalet, ett juridiskt tillstånd (t.ex. tillstånd att skicka direktmarknadsföring) eller legitima intressen (t.ex. lagring för att verkställa 
fordringar). 
Dina personuppgifter kommer att överföras till tredje part i detta avseende om: 

• sådant är nödvändigt för att upprätta, genomföra eller avsluta juridiska transaktioner med vårt företag (t.ex. vid 
överföring av data till en betalningstjänstleverantör/leveransföretag för utförande av ett kontrakt med dig), (Art. 
6(1)(1) punkt b) GDPR); eller 

• en underleverantör eller representant, som vi uteslutande anlitar i samband med att leverera de tjänster eller 
erbjudanden som du önskar, kräver dessa uppgifter (sådana tillhörande personer har bara rätt att behandla 
uppgifterna i den mån de är nödvändiga för att leverera tjänsten eller erbjudandet, såvida inte annat uttryckligen 
anges); eller 

• det finns en verkställbar order från en offentlig myndighet (Art. 6(1)(1) punkt c) GDPR; eller 
• det finns ett verkställbart domstolsbeslut (Art. 6(1)(1) punkt c) GDPR; eller 
• vi är skyldiga att göra det enligt lag (Art. 6(1)(1) punkt c) GDPR; eller 
• behandlingen är nödvändig för att skydda datasubjektets eller annan fysisk persons nödvändiga intressen 
• (Art. 6(1)(1) punkt d) GDPR); eller 
• det är nödvändigt för att utföra en skyldighet som är av allmänt intresse eller som utförs i 
• utövande av offentlig myndighet (Art. 6(1)(1) punkt e) GDPR); eller 
• vi kan åberopa våra överordnade legitima intressen eller tredje parts intressen vid vidarebefordran (Art. 6(1)(1) 
• punkt f) GDPR). 

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter utöver detta till andra personer, företag eller myndigheter, såvida du inte har gett 
ett aktivt samtycke till sådan vidarebefordran. Art. 6(1)(1) punkt a) GDPR är den juridiska grunden för den här behandlingen. I 
samband med denna dataskyddsinformation, vänligen hänvisa till respektive mottagare för information om respektive 
behandling. 
 
Webbplatsregistrering/inloggningsområde 
Om du vill använda det lösenordsskyddade området på våra webbplatser måste du registrera dig, genom att i allmänhet 
tillhandahålla följande information: 
• adress; 
• e-postadress; 
• för- och efternamn; 
• telefonnummer; 
• PENSEL nr. (endast för polska medborgare/Polen); 
• kön (Spanien); 
• stad/postnummer; 
• RFID-chipnr. (frivilligt); 
• om applicerbart, information om medanvändare/partner (frivilligt); 
• betalningsmetod; 
• om applicerbart, biljettnummer; 
• födelsenamn (Budapest). 
När du registrerar dig för att använda Nextbike i olika städer och länder blir du ombedd att tillhandahålla olika data som är 
nödvändiga för att registrera dig i respektive stad/land. Du är inte skyldig att ange ditt riktiga namn och det är fritt att använda 
en pseudonym. Vid tidpunkten för registreringen kommer din IP-adress samt registreringsdatum och -tid också att behandlas. Vi 
använder den dubbla opt-in-processen för registrering på webbplatserna. När du har överfört de uppgifter som är nödvändiga 
för registrering får du ett sms med en personlig PIN-kod för att aktivera ditt kundkonto. Registreringen är endast slutförd och 
tillgång till kundkontot beviljas när kontot har aktiverats genom att ange PIN-koden. När du loggar in vid senare tillfälle måste du 
ange den inloggningsdata (användarnamn, lösenord) som du valde när du loggade in första gången. Om du inte aktiverar kontot 
genom att ange den PIN-kod som skickats inom 24 timmar kommer vi att blockera informationen som skickas till oss och radera 
den automatiskt, senast efter en månad. Vi kommer även radera dina uppgifter så snart de inte längre är nödvändiga för att 
uppnå det syfte de behandlas för. För data som samlas in under registreringsprocessen inträffar detta om registrering på 
webbplatsen avbryts eller ändras, och ditt kundkonto avbryts. 
Inloggningsområdet på webbplatserna erbjuder följande funktioner:  
Du kan: 

• kolla ditt Nextbike-kontosaldo; 
• redigera dina profiluppgifter (ange och ändra namn, kontaktuppgifter, PIN-kod);  
• ändra betalningsmetod; 
• stänga ditt kundkonto; 
• se och hantera prisalternativ; 
• hantera, ändra eller avsluta dina nyhetsbrevsinställningar; 
• ansluta ditt användarkonto till konton hos utvalda partnerföretag; eller 
• lösa in kuponger. 

Om du använder det lösenordsskyddade området på webbplatsen, t.ex. för att redigera dina profildata, kommer vi också att 
behandla dessa uppgifter om dig, särskilt din adress och information om betalningsmetod, som krävs för att inleda eller fullfölja 
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ett kontrakt. Art. 6(1)(1) punkt b) GDPR är den juridiska grunden för detta. Tillhandahållandet av dina uppgifter är nödvändigt 
och obligatoriskt för att ingå eller fullgöra avtalet. Om du inte tillhandahåller dina uppgifter kommer du inte att kunna registrera 
dig eller använda inloggningsområdet, dvs ingående och/eller utförande av ett kontrakt är inte möjligt. Informationen raderas så 
snart den inte längre krävs för det ändamål, för vilket de behandlas, eller behandlingen avgränsas, om det inte finns lagstadgade 
lagringsperioder. På grund av obligatoriska bestämmelser inom handels- och skattelagstiftning är vi skyldiga att lagra dina 
adress-, betalnings- och beställningsuppgifter under en tioårsperiod. Vi kommer att begränsa behandlingen och reducera den i 
enlighet med de existerande juridiska skyldigheterna 6 månader efter uppsägning. 
 
Partnerprogram 
Som en del av att använda vårt kundkonto erbjuder vi dig möjlighet att dra nytta av kundfördelar och specialerbjudanden, som 
gratisresor, genom vårt partnerprogram. Du kan välja ut olika partnerföretag/föreningar i ditt användarkonto på våra 
webbplatser genom att bekräfta de motsvarande fälten. För att vi ska kunna erbjuda dig respektive kundfördelar och 
specialerbjudanden, behandlar vi följande data från dig beroende på inställningarna för partnerföretagets kundkonto: 

• kod; 
• kundnummer; 
• prenumerationsnummer. 

I användarinställningar kan du dessutom ange de e-postadresser som du har registrerat hos respektive partnerföretag, eller som 
ditt kundkonto hos dessa företag listas under. Art. 6(1) punkt b) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen. 
Tillhandahållandet av dina uppgifter är nödvändigt för att fullgöra avtalet och du är avtalsenligt skyldig att lämna dina uppgifter. 
Om du inte tillhandahåller dina uppgifter, är ingående och/eller fullgörande av kontraktet, i form av att förse dig med 
kundfördelar och specialerbjudanden, inte möjligt. De personuppgifter som du tillhandahåller skickas aldrig till respektive 
partnerföretag. Där det är applicerbart kommer respektive partnerföretag att få anonymiserad statistik om antalet kunder som 
har nyttjat en kundförmån eller specialerbjudande genom att tillhandahålla sina kunduppgifter. 
 
Uthyrning av cyklar 
När du hyr cyklar via våra webbplatser behandlar vi de uppgifter som du tillhandahåller som en del av registreringsprocessen, till 
exempel din faktureringsinformation (betalningsmetod), ditt förnamn och efternamn, din adress, din e-postadress och ditt 
telefonnummer, samt andra uppgifter där det är tillämpligt, t.ex. hyrestid och returtid för faktureringsändamål. Vi 
vidarebefordrar också dina betalningsuppgifter till din valda leverantör av betaltjänster eller vår bank. Tillhandahållandet av dina 
uppgifter är nödvändigt för att fullgöra avtalet och du är avtalsenligt skyldig att lämna dina uppgifter. Om du inte lämnar dina 
uppgifter är ingående och/eller utförande av avtal inte möjligt. Art. 6(1)(1) punkt b) GDPR är den juridiska grunden för detta. Vi 
raderar de uppgifter som samlas in i detta avseende så snart lagring inte längre är nödvändig, alternativt begränsar vi 
behandlingen om det finns några gällande juridiska lagringsperioder. På grund av obligatoriska bestämmelser inom handels- och 
skattelagstiftning är vi skyldiga att lagra dina adress-, betalnings- och beställningsuppgifter under en tioårsperiod. Vi kommer att 
begränsa behandlingen och reducera den i enlighet med de existerande juridiska skyldigheterna två år efter uppsägning. 
 
Biljettabonnemang/säsongsbiljetter 
På webbplatserna kan du välja olika prisalternativ och säsongsbiljetter, hantera dina valda alternativ och köpa våra årliga och 
månatliga pass. När du har valt biljettalternativ och slutfört betalningen via den betalningsmetod som är registrerad på ditt 
kundkonto, kan du göra ett obegränsat antal resor inom den tidsperiod som anges på biljetten. Du registrerar dig för 
säsongbiljetter via vårt onlineformulär på ditt användarkonto. Vi behandlar uppgifterna du tillhandahåller som en del av 
registreringsprocessen, som t.ex. förnamn och efternamn, adress etc., för fullgörande av kontraktet. Tillhandahållandet av dina 
uppgifter är nödvändigt för att fullgöra avtalet och du är avtalsenligt skyldig att lämna dina uppgifter. Om du inte lämnar dina 
uppgifter är ingående och/eller utförande av avtal inte möjligt. Art. 6(1)(1) punkt b) GDPR är den juridiska grunden för detta. Vi 
raderar de uppgifter som samlas in i detta avseende så snart lagring inte längre är nödvändig, alternativt begränsar vi 
behandlingen om det finns några gällande juridiska lagringsperioder. På grund av obligatoriska bestämmelser inom handels- och 
skattelagstiftning är vi skyldiga att lagra dina adress-, betalnings- och beställningsuppgifter under en tioårsperiod. Vi kommer att 
begränsa behandlingen och reducera den i enlighet med de existerande juridiska skyldigheterna två år efter uppsägning. 
 
Insamling och behandling av GPS-data 
För att göra det snabbare att hitta cyklar och påskynda faktureringen, fixerar vi platsen för cyklarna inom våra affärsområden när 
en cykel hyrs ut och returneras. Resan som utförs under perioden då cykeln hyrdes ut spåras inte. När vi använder GPS-data för 
faktureringsändamål är Art. 6(1) punkt b GDPR den juridiska grunden för behandlingen. Vi behandlar även GPS-data utifrån Art. 
6(1) punkt f) GDPR eftersom vi strävar efter att förbättra tjänsten för våra kunder genom att kunna fördela cyklarna jämnt inom 
en stad. GPS-positioner hjälper oss även att undvika och bevisa kriminell aktivitet relaterad till användningen av cyklarna. När 
syftet har uppnåtts (t.ex. återlämning av cykeln), ska ytterligare behandling av GPS-data blockeras eller informationen raderas 
om vi inte har behörighet att genomföra vidare behandling grundat på ditt samtycke, avtalet, ett juridiskt tillstånd (t.ex. tillstånd 
att skicka direktmarknadsföring) eller legitima intressen (t.ex. lagring för att verkställa fordringar) vid lagringen och behandlingen 
som krävs i det här hänseendet. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
uttrycka din invändning till oss med hjälp av kontaktuppgifterna under avsnittet "Registeransvarig". 
 
Push-notifikationer: Platsförfrågan 
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När du registrerar dig på våra webbplatser som ny kund kommer ett meddelande (push) vanligtvis att skickas till dig som ber dig 
använda din nuvarande plats. Om du tillåter åtkomst till din plats kommer vi att behandla dessa uppgifter för att analysera 
användningen av våra webbplatser, och för att göra vår onlinenärvaro mer attraktiv och för att erbjuda dig bättre service. Art. 
6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen. Vi lagrar dessa data i upp till två år efter sidan besöktes. Dina 
data delas inte med tredje part. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
uttrycka din invändning till oss med hjälp av kontaktuppgifterna under avsnittet "Registeransvarig". 
 
E-postmarknadsföring 
Nyhetsbrev 
På våra webbplatser kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post där vi ger dig regelbundna uppdateringar om följande: 

• systemnyheter; 
• prisändringar/tidsbegränsade kampanjer; 
• företagserbjudanden. 

För att kunna få nyhetsbrevet måste du ange en giltig e-postadress. Att prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post görs ofta som 
en del av en dubbel opt-in-process. När du har skickat in de uppgifter som anges som obligatoriska skickar vi ett e-
postmeddelande till den adress du angav, där vi kommer att be dig att uttryckligen bekräfta prenumerationen på nyhetsbrevet 
(genom att klicka på en bekräftelselänk). På så sätt kan vi bekräfta att du faktiskt vill få våra nyhetsbrev via e-post. Om du inte 
bekräftar inom 6 månader låser vi informationen du skickade till oss och raderar den automatiskt efter max sex månader. När du 
har bekräftat behandlar vi e-postadressen och namnet/pseudonymen för respektive mottagare i syfte att skicka ut vårt 
nyhetsbrev via e-post. Art. 6(1)(1) punkt a) GDPR är den juridiska grunden för den här behandlingen. Vi raderar dessa data när du 
avbryter din prenumeration på nyhetsbrevet. Vi behandlar dessa data i upp till två år efter avslutat avtal. Om registrering för 
nyhetsbrevet utförs utan att avtalet ingås, behandlar vi dessa uppgifter i upp till två år efter avslutad användning. Vi raderar 
dessa data när du avbryter din prenumeration på nyhetsbrevet. 
Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av din e-postadress för syftet att ta emot nyhetsbrevet när som helst, antingen 
genom att skicka ett meddelande till oss (se kontaktuppgifterna under "Registeransvarig") eller genom att klicka på länken för att 
avsluta prenumerationen i själva nyhetsbrevet. Detta kommer inte att påverka den juridiska giltigheten i behandling som utförs 
på grundval av samtycket fram tills dess att detta samtycke återkallas. 
 
Följande data behandlas också vid prenumerationen: 

• IP-adress; 
• datum/tid för prenumerationen på nyhetsbrevet; 
• klockslag då man klickade på bekräftelselänken. 

Vi behandlar även din IP-adress, tiden du registrerade dig på nyhetsbrevet, och tidpunkten då du bekräftade för att vi ska kunna 
dokumentera din nyhetsbrevsprenumeration, och förhindra att dina personuppgifter missbrukas. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är 
den juridiska grunden för behandlingen. Vi har ett legitimt intresse av denna behandling för att förhindra bedrägeri. Vi raderar 
dessa data senast när du avbryter din prenumeration på nyhetsbrevet. 
Dessutom utvärderar vi öppnings-/klickfrekvensen för våra nyhetsbrev när vi skickar ut dessa. För detta utvärderingssyfte 
innehåller e-postmeddelandena som skickas ut så kallade web beacons eller spårningspixlar som består av bildfiler med en pixel, 
som samtidigt är integrerade på våra webbplatser. Behandlingen utförs för att analysera läsbeteendet gällande våra nyhetsbrev. 
På så sätt registrerar vi när du läser vårt nyhetsbrev och vilka länkar i nyhetsbrevet du klickar på, och från den informationen 
bildar vi en uppfattning om vad våra kunder är intresserade av. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för 
behandlingen. Vi har legitima intressen i denna behandling för att mäta räckvidden och sammanställa statistiska analyser av våra 
nyhetsbrev, och för att optimera vår e-postmarknadsföring. Denna information behandlas så länge du prenumererar på 
nyhetsbrevet. När du har avslutat prenumerationen behandlar vi uppgifterna på ett rent statistiskt och anonymt sätt. 
Observera att du kan göra invändningar mot mottagandet av direktmarknadsföring och behandling för 
direktmarknadsföringsändamål när som helst utan att några kostnader utöver överföringskostnaderna enligt bastaxorna påläggs. 
I detta avseende har du en allmän rätt att invända utan att ange skäl (Art. 21(2) GDPR). Klicka på länken för att avsluta 
prenumerationen i det relevanta e-postmeddelandet för att utöva denna rättighet, eller meddela oss om din invändning med 
hjälp av kontaktuppgifterna under ”Registeransvarig”. 
 
”MailChimp” e-postmarknadsföringstjänster 
Vi använder "MailChimp" e-postmarknadsföringstjänster, som tillhandahålls av Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon 
Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, Webbplats: https://mailchimp.com/; hädanefter: “MailChimp”). 
Om du har prenumererat på nyhetsbrevet kommer de uppgifter som du ger oss i samband med din registrering att lagras och 
behandlas på MailChimps servrar i USA. Mailchimp efterlever EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. Du kan se Rocket Science Groups certifikat på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. 
MailChimp behandlar denna informationen å våra vägnar för att skicka och utvärdera nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet innehåller så 
kallade ”web beacons”, vilket är pixelstora filer som hämtas från MailChimp-servern när nyhetsbrevet öppnas. Inom ramen för 
denna hämtning insamlas teknisk information som webbläsaren som används, tiden då sidan öppnades och IP-adressen samlas 
in. Denna information behandlas för att utvärdera vår tjänst och genomföra tekniska förbättringar. Vi utvärderar också om och 
när nyhetsbrev öppnas och vilka länkar läsarna klickar på. Denna information kan i teorin tillskrivas enskilda mottagare av 
nyhetsbrevet. Varken vi eller MailChimp avser dock att övervaka enskilda mottagare; snarare hjälper utvärderingen av den 
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nämnda informationen oss att identifiera mottagarnas läsvanor så att vi kan optimera och hantera innehållet i våra nyhetsbrev 
och bättre anpassa detta i enlighet med detta ändamål. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen. Vi 
har legitima intressen att mäta räckvidden och sammanställa statistiska analyser av våra nyhetsbrev och att anpassa, optimera 
och selektivt hantera innehållet i våra nyhetsbrev. Mer information, inklusive om lagringsperioden, finns i MailChimps 
dataskyddsriktlinjerna på https://mail-chimp.com/legal/privacy/#1._The_Basics.  
 
Observera att du kan göra invändningar mot mottagandet av direktmarknadsföring och behandling för 
direktmarknadsföringsändamål när som helst utan att några kostnader utöver överföringskostnaderna enligt bastaxorna påläggs. 
I detta avseende har du en allmän rätt att invända utan att ange skäl (Art. 21(2) GDPR). Klicka på länken för att avsluta 
prenumerationen i det relevanta e-postmeddelandet för att utöva denna rättighet, eller meddela oss om din invändning med 
hjälp av kontaktuppgifterna under ”Registeransvarig”. 
 
Dessutom kan MailChimp använda den data som överförs för att optimera och förbättra sina egna tjänster, t.ex. för att 
genomföra tekniska förbättringar av utskick och presentation av nyhetsbreven, enligt information de själva anger. Enligt 
information som de anger behandlar MailChimp inte data för att kunna kontakta dig med egen marknadsföring, och de delar inte 
dina data med tredje parter. 
Det kan hända att du som mottagare av nyhetsbrevet riktas till MailChimps webbplats, till exempel om du följer länken i 
nyhetsbrevet för att visa nyhetsbrevet i en webbläsare om du har problem med att visa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram. 
Observera i detta avseende att det kan finnas andra analytiska tjänster och cookies som används på MailChimps webbplats och 
att dessa kan behandla dina personuppgifter å MailChimps vägnar. Vi kan inte påverka den här behandlingen. 
 
”CleverReach” e-postmarknadsföringstjänster 
Vi använder "CleverReach" e-postmarknadsföringstjänster som tillhandahålls av CleverReach GmbH & Co. KG (Mühlenstr. 43, 
26180 Rastede; hädanefter: “CleverReach”). CleverReach är en tjänst som kan användas för att organisera och analysera utskick 
av nyhetsbrev. Om du har prenumererat på nyhetsbrevet lagras de uppgifter du tillhandahåller när du registrerar dig för att ta 
emot nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) på CleverReachs servrar i Tyskland eller Irland. ”CleverReach” behandlar denna 
nödvändiga information å våra vägnar för att skicka och utvärdera nyhetsbrevet. Nyhetsbreven vi skickar med ”CleverReach” 
låter oss analysera mottagarna av nyhetsbrevens beteende. Nyhetsbrevet innehåller så kallade ”web beacons”, vilket är 
pixelstora filer som hämtas från CleverReach-servern när nyhetsbrevet öppnas. Inom ramen för denna hämtning insamlas 
teknisk information, såsom webbläsaren som används, tiden då sidan öppnades, och IP-adressen behandlas. Denna information 
behandlas för att utvärdera vår tjänst och genomföra tekniska förbättringar. I detta avseende kan vi bland annat analysera 
huruvida, och hur många, mottagare har öppnat nyhetsbrevet, vilka enheter (t.ex. PC, telefon, surfplatta) som har använts för att 
göra detta, hur ofta varje länk i nyhetsbrevet klickades på, och vad den globala distributionen av personer som öppnar 
nyhetsbrevet är. 
Med så kallad konverteringsspårning kan vi också analysera om en fördefinierad åtgärd (t.ex. att köpa en produkt på våra 
webbplatser) verkligen utfördes efter att en länk i nyhetsbrevet klickades på för att analysera våra kampanjers framgångar. För 
att göra detta konverterar vi varje hyperlänk i ett e-postmeddelande till en så kallad spårningslänk. Mätningen utförs med en 
cookie som mottagaren ställer in genom att klicka på en länk. Varken vi eller "CleverReach" avser att övervaka enskilda 
mottagare; snarare hjälper utvärderingen av den nämnda informationen oss att identifiera läsvanor, samt öppnings- och 
klickgrad för alla mottagare. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen. Vi har legitima intressen att 
mäta räckvidden och sammanställa statistiska analyser av våra nyhetsbrev och att anpassa, optimera och selektivt hantera 
innehållet i våra nyhetsbrev. Vi behandlar dessa data i upp till två år efter avslutat avtal. Om registrering för nyhetsbrevet utförs 
utan att avtalet ingås, behandlar vi dessa uppgifter i upp till två år efter avslutad användning. Vi raderar dessa data när du 
avbryter din prenumeration på nyhetsbrevet. “CleverReach” raderar uppgifterna så fort de uppmanas att radera mottagardata, 
dock senast efter 30 dagar, se https://www.clever-reach.com/de/funktionen/datenschutz-sicherheit/dsgvo-sprechstunde/.  
Mer information, inklusive lagringsperioden, kan du hitta i CleverReaches dataskyddsriktlinjer på 
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ och https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/. 
Observera att du kan göra invändningar mot mottagandet av direktmarknadsföring och behandling för 
direktmarknadsföringsändamål när som helst utan att några kostnader utöver överföringskostnaderna enligt bastaxorna påläggs. 
I detta avseende har du en allmän rätt att invända utan att ange skäl (Art. 21(2) GDPR). Klicka på länken för att avsluta 
prenumerationen i det relevanta e-postmeddelandet för att utöva denna rättighet, eller meddela oss om din invändning med 
hjälp av kontaktuppgifterna under ”Registeransvarig”. 
 
Betaltjänstleverantör (PSP) 
PayPal 
På våra webbplatser erbjuder vi betalning via PayPal. Denna betalningstjänst tillhandahålls av PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, 
S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter: “PayPal”). Om du väljer att betala via ”PayPal” kommer 
betaluppgifterna du angav att skickas till ”PayPal”. Behandlingen av dina uppgifter med "PayPal" utförs på grundval av Art. 
6(1)(1) punkt b) GDPR (behandling för fullgörande av kontrakt). Tillhandahållandet av dina betaluppgifter är nödvändigt och 
obligatoriskt för att ingå eller fullgöra avtalet. Om du inte lämnar dina uppgifter är ingående och/eller utförande av avtal med 
”PayPal” som betalningsmetod inte möjligt. Data som krävs för att behandla betalningen skickas säkert med ”SSL”-procedurer, 
och de behandlas enbart för att behandla betalningen. Vi raderar de uppgifter som samlas in i detta avseende så snart lagring 
inte längre är nödvändig, alternativt begränsar vi behandlingen om det finns några gällande juridiska lagringsperioder. På grund 
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av obligatoriska bestämmelser inom handels- och skattelagstiftning är vi skyldiga att lagra dina adress-, betalnings- och 
beställningsuppgifter under en period på upp till tio år. Vi kommer att begränsa behandlingen och reducera den i enlighet med 
de existerande juridiska skyldigheterna två år efter uppsägning. Mer information om dataskydd och lagringsperioder på “PayPal” 
finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 
 
Vidarebefordran av personuppgifter vid betalning med betalkort 
Vid bearbetning av betalningar vidarebefordrar vi de betaluppgifter som krävs för kortbetalningar till det finansinstitut som 
ålagts med att behandla betalningen, eller i vissa fall till vår betalnings- och fakturatjänstleverantör, Worldpay (Worldpay, The 
Walbrook-byggnaden, 25 Walbrook, London EC4N 8AF) i krypterad form. Denna leverantör registrerar och granskar sedan de 
angivna uppgifterna. Art. 6(1)(1) punkt b) GDPR är grunden för den här behandlingen. Tillhandahållandet av dina betaluppgifter 
är nödvändigt och obligatoriskt för att ingå eller fullgöra avtalet. Om du inte lämnar dina betaluppgifter är ingående och/eller 
utförande av avtal med betalkort som betalningsmetod inte möjligt. Data som krävs för att behandla betalningen skickas säkert 
med ”SSL”-procedurer, och de behandlas enbart för att behandla betalningen. Vi raderar de uppgifter som samlas in i detta 
avseende så snart lagring inte längre är nödvändig, alternativt begränsar vi behandlingen om det finns några gällande juridiska 
lagringsperioder. På grund av obligatoriska bestämmelser inom handels- och skattelagstiftning är vi skyldiga att lagra dina 
adress-, betalnings- och beställningsuppgifter under en period på upp till tio år. Vi kommer att begränsa behandlingen och 
reducera den i enlighet med de existerande juridiska skyldigheterna två år efter uppsägning. 
 
Vidarebefordran av personuppgifter för inkasso eller rättigheter/adressutredning 
I händelse av utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att vidarebefordra de uppgifter som lämnas vid beställning/bokning till 
en advokat i syfte att påbörja adressutredning och/eller inkasso. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för 
behandlingen. Vi har ett legitimt intresse av att förebygga bedrägerier och undvika vanliga risker. Vi vidarebefordrar dessutom 
dina uppgifter, vid behov, för att skydda våra rättigheter och rättigheter för våra partnerföretag, våra samarbetspartners, våra 
anställda och/eller rättigheter för användarna av våra webbplatser, och i den utsträckning behandlingen är nödvändig. Vi 
kommer aldrig att sälja eller hyra ut dina data till tredje part. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för 
behandlingen. Vi har ett legitimt intresse av denna behandling för att verkställa rättigheter. Vi raderar de uppgifter som samlas 
in så snart lagring inte längre är nödvändig, alternativt begränsar vi behandlingen om det finns några gällande juridiska 
lagringsperioder.  
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
uttrycka din invändning till oss med hjälp av kontaktuppgifterna under avsnittet "Registeransvarig". 
 
 
Nätverk för innehållsleverans 
Bootstrap CDN 
På våra webbplatser använder vi tjänster från "Bootstrap CDN", ett nätverk för innehållsleverans (hädanefter kallat "CDN") från 
StackPath LLC (2021 McKKinney Avenue, Suite 1100 Dallas, Texas 75201) för att visa innehållet som erbjuds på olika slutenheter, 
och för att öka laddningshastigheten på våra webbplatser. När du besöker vår webbplats lagras ett bibliotek från "CDN" tillfälligt 
på din slutenhet för att innehållet inte ska behöva laddas om. I detta avseende överförs din IP-adress till tjänsteleverantören i 
USA. I detta avseende överförs din IP-adress till tjänsteleverantören i USA. Stackpath är engagerade till EU-US-Privacy-Shield och 
är därmed tvungna att följa europeisk dataskyddsstandard 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active). Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska 
grunden för behandlingen. Genom att använda Bootstrap genomför vi vårt legitima intresse för snabbare hämtning och 
förbättrad presentation av vårt innehåll. Vi har ingen kunskap om eller något inflytande gällande uppgifternas lagringsperiod. 
Mer information om dataskydd finns på: https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
uttrycka din invändning till oss med hjälp av kontaktuppgifterna under avsnittet "Registeransvarig". 
 
Cloudflare 
På våra webbplatser använder vi också tjänster från innehållsleveransnätverket (hädanefter ”CDN”) Cloudflare Inc. (101 
Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA; hädanefter ”Cloudflare”) för att göra vår onlinenärvaro snabbare att komma åt. När 
du besöker vår webbplats lagras ett bibliotek från "CDN" tillfälligt på din slutenhet för att innehållet inte ska behöva laddas om. I 
detta avseende överförs din IP-adress till tjänsteleverantören i USA. ”Cloudflare” efterlever EU-US-Privacy-Shield 
(https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) och är därmed tvungna att följa europeisk dataskyddsstandard: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska 
grunden för behandlingen. Genom att använda ”Cloudflare” genomför vi vårt legitima intresse för snabbare hämtning, samt 
förbättrad och effektivare presentation av vår onlinenärvaro. Mer information om dataskydd och lagringsperiod på "Cloudflare" 
kan du hitta på: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
uttrycka din invändning till oss med hjälp av kontaktuppgifterna under avsnittet "Registeransvarig". 
 
jQuery 
På våra webbplatser använder vi tjänster från jQuery Foundation - ett nätverk för innehållsleverans från Stackpath LLC (2021 
McKinney Ave, 1100 Dallas, TX 75201, USA). När du öppnar webbplatserna laddar din webbläsare de nödvändiga 
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programbiblioteken i din webbläsares cache för att optimera laddningshastigheten. En anslutning till servrarna i USA måste 
upprättas och din IP-adress skickas för detta ändamål. Stackpath är engagerade till EU-US-Privacy-Shield och är därmed tvungna 
att följa europeisk dataskyddsstandard (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active). 
Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen. Genom att använda jQuery genomför vi vårt legitima 
intresse för snabbare hämtning och förbättrad presentation av vårt innehåll. Vi har ingen kunskap om eller något inflytande 
gällande uppgifternas lagringsperiod. Mer information om dataskydd finns på: https://www.stackpath.com/legal/privacy-
statement/. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
uttrycka din invändning till oss med hjälp av kontaktuppgifterna under avsnittet "Registeransvarig". 
 
Inbäddat innehåll från tredjepart 
Tredjepartsinnehåll, såsom videor, kartor eller grafik från andra hemsidor, är inbäddade i vår webbplatser. Denna inbäddning 
kräver att leverantörerna av detta innehåll (”tredjepartsleverantörer”) kan upptäcka användarnas IP-adresser, eftersom 
innehållet inte kan skickas till respektive användares webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen behövs därför för att innehållet 
ska kunna visas. Här nedan hittar du information om tjänsterna från externa leverantörer som för närvarande används på våra 
webbplatser, samt om respektive behandling av varje leverantör och dina möjligheter att invända. 
 
Google Maps 
Webbplatserna använder tjänsten "Goole Maps" från "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irland, Fax: +353 (1) 436 1001) för att visa kartor eller kartsektioner, vilket gör det enkelt för dig att använda kartfunktionen på 
webbplatserna. När du besöker webbplatserna meddelas "Google" att du har öppnat motsvarande undersidor på våra 
webbplatser. Data som namnges under ”Loggdata” och ”Cookies” skickas också delvis till ”Google”. Detta händer oavsett om 
"Google" tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på eller om det inte finns något användarkonto. Om du är 
inloggad på "Google" kommer dina data att knytas direkt till ditt konto. Om du inte vill att dessa data ska tillskrivas din "Google"-
profil måste du logga ut innan du trycker på knappen. "Google" lagrar dina data som användarprofiler och behandlar dem, 
oavsett om det finns ett "Google"-konto, för reklam, marknadsundersökningar och/eller för att säkerställa att utformningen av 
dess webbplatser uppfyller människors behov. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen. Genom att 
använda "Google Maps" följer vi det legitima intresset att göra vår onlinenärvaro mer attraktiv och erbjuda dig utökad service. 
”Google” behandlar även dina data i USA, och efterlever EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. Du kan se Googles certifikat på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. 
Mer information om omfattningen och syftet med behandlingen av plug-in-leverantören och lagringsperioderna för "Google 
Maps" finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
invända mot behandling som använder cookies genom att göra ändringar i dina webbläsarinställningar, genom att inaktivera 
eller begränsa cookies. Cookies som redan har lagrats kan när som helst raderas i dina webbläsarinställningar. Du kan förhindra 
att cookies används genom att öppna din webbläsare i ”inkognitoläge”. 
 
Open Street Map 
Våra webbplatser använder också tjänsten “OpenStreetMap” från OpenStreetMap Foundation (OSMF) för att visa kartor eller 
kartsektioner, vilket gör det enkelt för dig att använda kartfunktionen på webbplatserna. När du besöker webbplatserna får 
OpenStreetMap information om användningen av vår webbplats, inklusive din IP-adress, som samlas in av cookies, i applicerbara 
fall, och vidarebefordras till OpenStreetMap-servrarna i Nederländerna och Storbritannien (UK) där de också lagras. For mer 
information om omfattningen och ändamålet av behandlingen från ”OpenStreetMap” och deras lagringsperiod kan du besöka 
https://wiki.osmfounda-tion.org/wiki/Privacy_Policy. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen. Den 
här behandlingen hjälper oss göra vår onlinenärvaro mer attraktiv, och låter oss erbjuda dig utökad service. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
invända mot behandling som använder cookies genom att göra ändringar i dina webbläsarinställningar, genom att inaktivera 
eller begränsa cookies. Cookies som redan har lagrats kan när som helst raderas i dina webbläsarinställningar. Du kan förhindra 
att cookies används genom att öppna din webbläsare i ”inkognitoläge”. 
 
Google Tag Manager 
På våra webbplatser använder vi ”Google Tag Manager” från ”Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001). ”Google Tag Manager” är en lösning som kan användas för att hantera webbplatstaggar via en 
instrumentpanel. Tag Manager-verktyget i sig (som implementerar taggarna) är en cookielös domän som inte samlar in 
personuppgifter. Verktyget hjälper till att aktivera andra taggar som för sin del samlar in data under vissa omständigheter; vi ger 
en separat förklaring av detta i denna dataskyddspolicy. "Google Tag Manager" har inte tillgång till dessa data. Om det finns en 
inaktivering på plats på domän- eller cookienivå kommer denna inaktivering att gälla för alla spårningstaggar som implementeras 
med "Google Tag Manager". 
 
Google Web Fonts 
För att uppnå enhetlig visning av teckensnitt använder vi så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av "Google" (Google 
Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001) . När du går in på en webbplats laddar din 
webbläsare de nödvändiga "Google"-webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt och 
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snabbare. För detta ändamål överför din webbläsare din IP-adress till "Google" för att upprätta en anslutning till "Google"-
servrarna. När detta sker meddelas ”Google” om att du har använt våra webbplatser. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska 
grunden för behandlingen. Genom att använda "Google Web Fonts" följer vi det legitima intresset för en enhetlig och tilltalande 
presentation av vår onlinenärvaro. ”Google” behandlar även dina data i USA, och efterlever EU-US Privacy Shield, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Du kan se ”Googles” certifikat på 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Mer information om omfattningen och syftet med 
behandling från "Google" och lagringsperioderna för "Google Web Fonts" finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i 
"Googles" dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
uttrycka din invändning till oss med hjälp av kontaktuppgifterna under avsnittet "Registeransvarig". 
 
YouTube-videor 
På våra webbplatser använder vi plugins från videoplattformarna "YouTube.de" eller "YouTube.com", som är tjänster som 
tillhandahålls av YouTube LLC (huvudkontor på 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA; hädanefter kallad "YouTube" ), 
för vilket "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001) är den 
registeransvarige enligt dataskyddslagen. Genom att behandla data med hjälp av dessa plugins följer vi målet att även bädda in 
visuellt innehåll ("videor") som vi publicerat på "Youtube.de" eller "Youtube.com" på våra webbplatser. Videorna är alla 
inbäddade i "utvidgat dataskyddsläge", dvs ingen information om dig som användare överförs till "YouTube" om du inte spelar 
upp videorna. När du spelar upp videor på våra webbplatser meddelas "YouTube" att du har öppnat motsvarande undersidor på 
våra webbplatser. Data som namnges under ”Loggdata” skickas också delvis till ”Google”. Detta händer oavsett om "YouTube" 
tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på 
"Google" kommer dina data att knytas direkt till ditt konto. Om du inte vill att dessa data ska tillskrivas din "YouTube”-profil 
måste du logga ut innan du trycker på knappen. "YouTube" lagrar dina data som användarprofiler och behandlar dem, oavsett 
om det finns ett "Google"-konto, för reklam, marknadsundersökningar och/eller för att säkerställa att utformningen av dess 
webbplatser uppfyller människors behov. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen. Med den här 
behandlingen följer vi det legitima intresset att göra vår onlinenärvaro mer attraktiv och erbjuda dig utökad service. ”Google” 
behandlar även dina personuppgifter i USA, och efterlever EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. Du kan se Googles certifikat på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Mer 
information om omfattningen och syftet med behandlingen från ”YouTube” och lagringsperioderna för "YouTube" finns i 
dataskyddspolicyn på https://policies.google.com/privacy?hl=de. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
invända till den här behandlingen på flera sätt: genom att inaktivera cookies i dina webbläsarinställningar, eller genom att öppna 
webbläsaren du använder i ”inkognitoläge” för att förbjuda användning av cookies. 
 
Tjänster för statistiska, analytiska och marknadsföringsrelaterade ändamål 
Vi använder tredjepartstjänster för statistiska, analytiska och marknadsföringsrelaterade ändamål. Detta gör att vi kan erbjuda 
dig en optimerad, användarvänlig upplevelse när du besöker våra webbplatser. Tredjepartsleverantörerna använder cookies för 
att hantera sina tjänster (se sektionen om ”Cookies” ovan). Här nedan hittar du information om tjänsterna från externa 
leverantörer som för närvarande används på våra webbplatser, samt om respektive behandling av varje leverantör och dina 
möjligheter att invända. 
 
Google Analytics 
För att vi ska kunna anpassa våra webbplatser så att de passar användarnas intressen använder vi "Google Analytics", en 
webbanalystjänst från "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 ( 1) 436 1001). 
"Google Analytics" använder så kallade "cookies" (se avsnittet om "Cookies" ovan) som lagras på din slutenhet. Med hjälp av 
cookies behandlar "Google" informationen som genereras kring användningen av våra webbplatser från din slutenhet, t.ex. att 
du har öppnat en viss sida, och behandlar bland annat de uppgifter som beskrivs under "Loggdata", särskilt din IP-adress, 
webbläsarinformation, webbplatsen du besökte tidigare och tid och datum för serverfrågan, för ändamålen att genomföra en 
statistisk analys av webbplatsens användning. Dessa webbplatser använder ”Google Analytics” med tillägget ”anonymizelp()”. 
Detta resulterar i att IP-adresser behandlas i förkortat format för att göra det betydligt svårare att identifiera individer. Enligt 
information från ”Google” förkortas din IP-adress på förhand inom medlemsstaterna i Europeiska unionen. Den fullständiga IP-
adressen kommer endast överföras till en ”Google”-server i USA och förkortas där under speciella omständigheter. "Google" 
behandlar denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av våra webbplatser, för att sammanställa 
rapporter till oss angående webbplatsaktiviteter och - där vi uttryckligen informerar dig om sådant - för att tillhandahålla 
ytterligare tjänster i samband med webbplatsens användning för oss. IP-adressen som överförs av din webbläsare för det här 
ändamålet kommer inte sammanställas med annan ”Google”-data. Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för 
behandlingen. Vi har ett legitimt intresse av denna process för att genomföra statistiska analyser av användningen av 
webbplatser, för att mäta räckvidden för, och även optimera och förbättra, vår onlinenärvaro. Dina data som är anslutna till 
"Google Analytics" raderas efter högst fjorton månader. I exceptionella fall där dina data överförs till USA, efterlever ”Google” 
EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Du kan se Googles certifikat på 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Mer information om dataskydd på ”Google” hittar du här: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
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Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända där det finns skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
göra invändningar mot behandlingen på flera sätt: genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som är tillgängligt på 
följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de; genom att inaktivera cookies med hjälp av dina 
webbläsarinställningar; eller genom att öppna din webbläsare i ”inkognitoläge” för att förbjuda användning av cookies. 
 
Facebook Custom Audiences 
Våra webbplatser använder också funktionen "Website Custom Audiences" från "Facebook". Funktionen tillhandahålls av 
Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, e-post: impressum-support@support.facebook.com; 
hädanefter: ”Facebook”). Information om ditt användarbeteende på våra webbplatser samlas in med så kallade ”web beacons” 
såsom ”Facebook Pixel”. Den här informationen behandlas därefter av ”Facebook”. Ett resultat av detta är att användare av 
webbplatserna och användare av "Facebook" som tillhör en jämförbar målgrupp kan visas riktade annonser ("Facebook-
annonser") som en del av deras besök på det sociala nätverket "Facebook". Med hjälp av "Facebook Pixels" (liten grafik som är 
inbäddad på våra webbplatser, som laddas automatiskt när våra webbplatser öppnas och som gör det möjligt att spåra 
användarens beteende) skapar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till "Facebook"-servern. Med inbäddning av 
”Facebook Pixels” använder ”Facebook” cookies för att behandla informationen som genereras kring användningen av våra 
webbplatser från din slutenhet, t.ex. att du har öppnat en viss sida, och behandlar bland annat de uppgifter som beskrivs under 
"Loggdata", särskilt din IP-adress, webbläsarinformation, webbplatsen du besökte tidigare och tid och datum för serverförfrågan, 
för ändamålen att genomföra en statistisk analys av webbplatsens användning. Om du är registrerad på en ”Facebook”-tjänst 
kan ”Facebook” sammankoppla den insamlade informationen till ditt konto. Även om du inte är registrerad på eller är inloggad 
på "Facebook", är det möjligt att leverantören får vetskap om och behandlar din IP-adress och andra identifierande uppgifter. 
Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR är den juridiska grunden för behandlingen av dina data. Vi följer de legitima intressena att identifiera 
användare av våra webbplatser på "Facebook", visa dig reklam som är av intresse för dig och göra våra webbplatser mer 
intressanta för våra användare. I den utsträckning ”Facebook” behandlar data i USA, efterlever de EU-US-PRIVACY-SHIELD 
(https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) och garanterar därmed att de efterlever europeiska dataskyddslagar. Du kan 
se Facebooks certifikat på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.. 
Lagringsperioden för information i Facebook-cookies är tre månader. Mer information om dataskydd och lagringsperioder på 
”Facebook” hittar du här: https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://www.facebook.com/policies/cookies/. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätten att invända av skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
invända till behandlingen på olika sätt: genom att inaktivera funktionen för inloggade användare under ”Reklaminställningar” på 
https://www.facebook.com/ads/preferences/; genom att inaktivera riktad reklam från ”Facebook” som är en del av den 
självreglerande kampanjen ”About Ads” via länken http://optout.aboutads.info/, varpå du raderar dina cookies efter 
inställningen återställts; genom att inaktivera cookies i dina webbläsarinställningar; eller genom att öppna din webbläsare i 
”inkognitoläge” för att förbjuda användning av cookies. 
 
 
Facebook Analytics 
Vi använder verktyget ”Facebook Analytics” från ”Facebook”. Funktionen tillhandahålls av Facebook Ireland Limited (4 Grand 
Canal Square, Dublin 2, Irland, e-post: impressum-support@support.facebook.com; hädanefter: ”Facebook”). För användning av 
”Facebook Analytics” använder vi ”Facebook Pixel” för att analysera hur våra webbplatser används, samt vår onlinenärvaro, som 
t.ex. på de sociala nätverken ”Facebook” och ”Instagram”, och interaktionerna som utförs av våra användare på våra 
webbplatser och onlinenärvaro, och för att mäta räckvidden av vår marknadsföring. Med hjälp av "Facebook Pixels" (liten grafik 
som är inbäddad på våra webbplatser, som laddas automatiskt när våra webbplatser öppnas och som gör det möjligt att spåra 
användarens beteende) skapar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till "Facebook"-servern. Med inbäddning av 
”Facebook Pixels” använder ”Facebook” cookies för att behandla informationen som genereras kring användningen av våra 
webbplatser från din slutenhet, t.ex. att du har öppnat en viss sida, och behandlar bland annat de uppgifter som beskrivs under 
"Loggdata", särskilt din IP-adress, webbläsarinformation, webbplatsen du besökte tidigare och tid och datum för serverfrågan, 
för ändamålen att analysera våra webbplatser och onlinenärvaro, analysera användarinteraktioner, och mäta räckvidden av vår 
marknadsföring. Vi använder endast information insamlad med ”Facebook Pixel” för statistiska ändamål. Den överförs till oss av 
”Facebook” som anonymiserad statistik, och innehåller inget som gör att användarens identitet kan röjas. Om du är registrerad 
på en ”Facebook”-tjänst kan ”Facebook” sammankoppla den insamlade informationen till ditt konto. Även om en användare inte 
är registrerad på eller är inloggad på "Facebook", är det möjligt att ”Facebook” får vetskap om och behandlar din IP-adress och 
andra identifierande uppgifter. Behandlingen av dina uppgifter utförs på grundval av Art. 6(1)(1) punkt f) GDPR. Vi har ett 
legitimt intresse av denna process för att genomföra statistiska analyser av användningen av webbplatser, för att mäta 
räckvidden för marknadsföring, och optimera och förbättra vår onlinenärvaro. I den utsträckning ”Facebook” behandlar data i 
USA, efterlever de EU-US-PRIVACY-SHIELD (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) och garanterar därmed att de 
efterlever europeiska dataskyddslagar. Du kan se Facebooks certifikat på 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.. Lagringsperioden för information i 
Facebook-cookies är tre månader. Mer information om dataskydd och lagringsperioder på ”Facebook” hittar du här: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://www.facebook.com/policies/cookies/. 
Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätten att invända av skäl relaterade till din särskilda situation. Du kan 
invända till behandlingen på olika sätt: genom att inaktivera funktionen för inloggade användare under ”Reklaminställningar” på 
https://www.facebook.com/ads/preferences/; genom att inaktivera riktad reklam från ”Facebook” som är en del av den 
självreglerande kampanjen ”About Ads” via länken http://optout.aboutads.info/, varpå du raderar dina cookies efter 
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inställningen återställts; genom att inaktivera cookies i dina webbläsarinställningar; eller genom att öppna din webbläsare i 
”inkognitoläge” för att förbjuda användning av cookies. 
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