
 

Lista över procedurer 

1. namnet på det ansvariga organet 

nextbike GmbH 

2. Kommersiellt register Leipzig HRB 21178 

VD  

Leonhard von Harrach, Sebastian Popp, Peter Vedder 

3. Ombud ansvarig för databehandling 

Rechtsanwalt Peter Hense, Spirit Legal LLP, Petersstraße 15, 04109 Leipzig 

4. Adress för det ansvariga organet 

Erich-Zeigner-Allee 69-73, 04229 Leipzig 

5 syften för datainsamling, behandling och användning 

nextbike GmbH driver ett cykeluthyrningssystem. Datainsamling och behandling, Användning 

görs för att utföra detta specifika syfte. 

6. Beskrivning av personer som påverkas och relaterad data och datakategorier 

Data för kunder, tänkbara kunder och leverantörer, om dessa är nödvändiga för att fullfölja 

syftena som anges nedan. 

7. Mottagare eller kategorier av mottagare vars data kan komma att kommuniceras 

Offentliga myndigheter baserade på lagbestämmelser, externa kunder och entreprenörer i 

enlighet med § 11 GDPR samt externa och interna positioner för att uppfylla de syften som nämns 

under 5. 

8. Standardperioder för radering av data 

Efter utgång av respektive laglig lagringsperiod raderas motsvarande data rutinmässigt under 

förutsättning att det inte längre är nödvändigt för att uppfylla kontraktet. Om det inte finns någon 

laglig skyldighet att behålla informationen kommer den att raderas så snart de syften som anges 

under 5. har upphört att existera. 

9. Överföring till tredjeländer 

En överföring till tredjeländer kan inträffa i det fall en klient använder roaming och får åtkomst 

till nextbike-systemet i ett annat geografiskt territorium. I händelse av att detta inträffar ska 

följande avsnitt av GDPR berätta utbredningen. 

I avsaknad av ett adekvat beslut enligt artikel 45.3 (3) eller lämpliga skyddsåtgärder enligt 

artikel 46, inklusive bindande företagsregler, ska en överföring eller en uppsättning 

överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation äga rum 

endast på något av följande villkor: 

1. överföringen är nödvändig för genomförandet av ett avtal mellan datasubjektet och den 

registeransvarige eller för genomförandet av avtalsförberedande åtgärder som vidtagits på 

datasubjektets begäran; 



 

2. överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal som ingås i datasubjektets 

intresse mellan den registeransvarige och en annan fysisk eller juridisk person;  


