Sekretesspolicy för mytaxis hemsida och användningen av cookies
Oktober 2018
Controller enligt Art. 4 nr. 7 Allmänna dataskyddsbestämmelserna ("GDPR") i området
Sverige är:
mytaxi Sweden AB (”mytaxi”)
c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 180,
101 23 Stockholm
E-postadress: kundsupport@mytaxi.com.
Du når vår dataskyddspersonal bäst via e-post: kundsupport@mytaxi.com eller skriftligen på
adressen ovan.
1. Allmän information
mytaxi lägger stor vikt vid skyddet av personuppgifterna för användaren av mytaxiwebbplatsen. Denna sekretesspolicy förklarar omfattningen och syftet med insamlingen och
användningen av personuppgifter på mytaxi-webbplatsen. Om du vill få taxiturer via mytaxiwebbplatsen gäller "Personskydd Passagerare" och i synnerhet informationen i punkt 2.1.
2. Server log files
mytaxi eller dess webbplats leverantör samlar för alla integrationer på webbplatsen av
tekniska skäl:
• namnet på den hämtade webbplatsen,
• Tid på dagen,
• datumet,
• Typ av webbläsare och operativsystem som används,
• den tidigare besökta sidan och
• IP-adressen.
Denna data lagras enligt Art. 6 para. 1 f) GDPR för åtal för olagliga handlingar och kan även
användas anonymt för statistiska utvärderingar för att optimera vår hemsida.
3. Kontakta oss via e-post
Om du har några frågor om vår tjänst eller webbplats, var god kontakta oss via e-post. För
att göra det måste du ange en giltig e-postadress så att vi vet från vem begäran kom ifrån
och svarar på den.

4. Blogg
En del av mytaxiwebbsidan är en blogg. Där har du möjlighet att lämna kommentarer.
Förutom kommentarerna lagras författarens IP-adress för vår säkerhet för att kunna
identifiera författaren vid olagliga kommentarer. Detta är i intresse av mytaxi enligt Art. 6
para. 1 f) av GDPR eftersom vi inte vill tolerera sådana kommentarer.
5. Cookies
mytaxi använder cookies och liknande teknik (nedan kallade "cookies") för att känna igen
användarpreferenser och göra vår mytaxi-webbplats så optimal som möjligt. Detta möjliggör
enklare navigering och hög användarvänlighet på vår mytaxi-webbplats.
Cookies är små filer som lagras på din enhet. Dessa kan användas för att avgöra om
enheten redan har kommunicerat med våra sidor. Endast kakan på din enhet identifieras.
Personliga data kan sedan lagras i Cookies om du har gett ditt samtycke eller grundat på
andra rättsliga skäl.
När du besöker vår mytaxiwebbplats begär vi uttryckligen ditt samtycke. De flesta
webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan också förhindra lagring av cookies på
din enhet genom att välja inte acceptera cookies i dina webbläsarinställningar. På din enhet
kan du när som helst ta bort tidigare inställda cookies. Så här fungerar det i detalj, läs
instruktionerna från din webbläsare eller enhetstillverkare. Om du inte tillåter cookies kan det
leda till funktionsbegränsningar i våra erbjudanden. Dock är de grundläggande funktionerna
på vår mytaxiwebbplats fortfarande tillgängliga (till exempel beställa en taxi via den så
kallade webbbokaren).
5.1 Typer av Cookies
Vi delar Cookies i följande kategorier:
Väsentliga Cookies (Typ 1)
Dessa cookies är obligatoriska för webbplatser och deras funktioner fungerar korrekt. Utan
dessa cookies, t.ex. Tjänster som fordonskonfiguratorn finns inte.
Funktionella Cookies (typ 2)
Dessa Cookies gör det möjligt att förbättra webbplatsernas komfort och prestanda och
tillhandahålla olika funktioner. Språkinställningarna kan till exempel lagras i funktionella
cookies.
Prestanda Cookies (Typ 3)
Dessa cookies samlar information om hur man använder webbplatser. Prestandakakor, till
exempel, hjälper oss att identifiera särskilt populära områden på vår webbplats. Detta gör
det möjligt för oss att skräddarsy innehållet på våra webbplatser mer specifikt till dina behov

och därigenom förbättra vårt erbjudande för dig. Informationen som samlas in med dessa
cookies är inte personlig.
Tredje parts cookies (typ 4)
Dessa cookies anges av tredje part på vår vägnar.
Vi använder följande typ 1 och 2 kakor på vår hemsida:
Namn

Beskrivning

Typ

fe_typo_user
Frontend Login Cookie for Typo3
Type 1
Cookie_policy_accepted
Cookie confirming that Cookie privacy policy
has been accepted for
Type 1
tx_comments_pi1_firstname Cookie for storing user data for blog post
comments
Type 2
tx_comments_pi1_lastname Cookie for storing user data for blog post
comments
Type 2
tx_comments_pi1_email
Cookie for storing user data for blog post
comments
Type 2
tx_comments_pi1_location Cookie for storing user data for blog post
comments
Type 2
tx_comments_pi1_homepage Cookie for storing user data for blog
post comments
Type 2
5.2 Cookies och tredjepartsteknologi (typ 4)
a) Google Analytics - Universal Analytics mytaxi använder Google Universal Analytics, ett
webbanalysverktyg från Google Inc., USA ("Google"). Google använder cookies.
Informationen som Cookies genererar om användningen av Mytaxi-webbplatsen av
användarna överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google är
certifierat enligt Privacy Shield Agreement (https://www.privacyshield.gov) och vi har ett
sekretessavtal med Google.
Google använder cookiesinformationen på vår vägnar till
• att utvärdera användningen av vår webbplats av användare,
• sammanställa rapporter om aktiviteterna och
• tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av detta online-erbjudande och
internetanvändning.

mytaxi använder Google Analytics i Universal Analytics-versionen. När en användare
besöker mytaxiwebbsidan skapas ett unikt användar-ID (även kallat användar-ID) av en
användare och det tilldelas dig sedan. Dessutom lagras din IP-adress i uncut. Som ett
resultat kan interaktionsdata (användning av vår mytaxiwebbplats av dig) kopplas till flera
sessioner (dina besök på mytaxiwebbplatsen) via flera enheter (så kallad cross-device

tracking). Som ett resultat kommer vi att kunna få mer exakt användningsdata via vår
mytaxi-webbplats. Till exempel kan vi se att en användare ofta besöker bloggområdet på
mytaxi-webbplatsen, både via en smartphone och en stationär dator. Detta hjälper oss att
ständigt optimera mytaxiwebbsidan och anpassa den till era behov. Dessutom skapas
remarketinggrupper. I processen bildas vissa målgrupper av besökare på mytaxiwebbsidan,
och användarna riktar sig sedan till annonser. Vi använder endast Google Universal
Analytics med ditt uttryckliga samtycke enligt Art. 6 para. 1 a) i GDPR. Du kan förhindra att
cookies lagras av en motsvarande webbläsarinställning. Observera att du i så fall endast kan
använda vår hemsida i begränsad utsträckning. Dessutom kan du förhindra insamling av
data som genereras av Cookien och bearbetning av dessa data av Google. För att göra så
hämta och installera webbläsarpluggen tillgänglig under följande länk:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
I detta sammanhang behandlas följande data: IP-adress, användar-ID, ursprung (land och
stad), systemets språk, operativsystem, enhet (stationär PC eller mobilenhet), webbläsartyp,
skärmupplösning, trafikkälla (sökmotor , refererande hemsida), nedladdade data, visade
videor, klickade banners, vistelsens varaktighet på webbplatsen och därefter driven
webbplats.
Användar- och händelsedata kommer att raderas senast efter senast 26 månader.
b) Google Analytics - Basic Version (Typ 3)
Om du inte har gett ditt samtycke till användningen av Google Universal Analytics enligt
avsnitt 5.2 a) använder vi bara Google Analytics i den grundläggande versionen med aktiv
IP-anonymisering utan användar-ID och remarketing-publikfunktionen (publiken) baserat på
en legitim intresse Art. 6 para. 1 f) GDPR. IP-adresserna till användarna på mytaxiwebbplatsen kommer att förkortas för att utesluta en personlig referens. I detta sammanhang
behandlas följande data: Förkortad IP-adress, ursprung (land och stad), systemets språk,
operativsystem, enhet (stationär PC eller mobilenhet), webbläsartyp, skärmupplösning,
trafikkälla (sökmotor, referens webbsida), nedladdade data, visade videor, klickade
bannerannonser, vistelsens varaktighet på webbplatsen och därefter åtkomst till
webbplatsen. I processen skapas pseudonyma användarprofiler från de behandlade data.
Det finns ingen personalisering eller identifiering av en viss fysisk person. Du kan inaktivera
lagring av Cookies i din webbläsare eller inaktivera dem via Google på:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Mer information finns i Googles
sekretesspolicy på https://policies.google.com/technologies/ads och
https://adssettings.google.com/authenticated.
Användar- och händelsedata kommer att raderas senast efter 14 månader.
c) Google-omvandlingsspårning med AdWords
Vi använder Google-omvandlingsspårning med AdWords på vår mytaxi-webbplats. När du
klickar på en Google Mytaxi-annons sparas en cookie på din enhet. Dessa cookies lagras
endast tillfälligt för en viss tid och innehåller inga personuppgifter. En identifiering av en
person är inte möjlig. Om du besöker mytaxiwebbplatsen och kakan inte har tagits bort, kan
Google och vi se att en annons har klickats och att vår mytaxiwebbplats har besökts. Det

genereras alltid andra kakor. Därför kan cookies inte spåras vidare. Den således erhållna
informationen används enbart för statistiska ändamål. Detta berättar om totalt antal
användare som klickade på en annons och kopplades sedan till vår mytaxi-webbplats. Vi
använder Google-omvandlingsspårning med AdWords på grundval av det berättigade
intresset enligt Art. 6 para. 1 f) i GDPR. Googles integritetspolicy finns på
https://www.google.com/policies/privacy/. Om du inte vill använda Googleomvandlingsspårning med AdWords kan du välja bort på
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv.
d) Google Customer Match
Vi använder även Google Customer Match. Vi använder Google Customer Match endast
med ditt medgivande under Art. 6 para. 1 a) i GDPR. Då laddar vi upp emailadresser till
mytaxi-appens mytaxi-registrerade kunder till Google. Från dessa kan målgrupper kan
skapas. Google jämför sedan om de inlämnade e-postadresserna och matchar med
befintliga Google-kunder. Om de matchas kommer dessa målgrupper att visas av mytaxi på
Google Sök, YouTube, Google Shopping och Gmail utlöst annonser / kampanjer.I detta
sammanhang behandlas följande data: e-postadress.Om du gör det senare - t.ex. efter att
du har gett oss ditt förhandsgodkännande - önskar att vi inte gör det här, skriv ett mail till
kundsupport@mytaxi.com.
e) Twitter Pixel
Dessutom använder vi den sk konverteringsspårningen med Twitter Pixel, ett verktyg från
Twitter Inc., USA, på mytaxi-webbplatsen. Detta gör det möjligt för oss att statistiskt
registrera användningen av vår mytaxi-webbplats för att optimera den. I
konverteringsspårning ställs en cookie på din enhet av Twitter när du besöker vår mytaxiwebbplats genom att klicka på en Twitter-annons. Konverteringsspårning används för att
generera statistik istället för att identifiera dig själv. Vi vill veta vilka Twitter-annonser eller
interaktioner användare klickar och hur de kommer till vår mytaxi-webbplats. Om du till
exempel besöker sidan X och klickar på en mytaxi-bannerannons kommer du till vår mytaxiwebbplats. Detta gör det möjligt för oss att placera bannerannonsering bättre och rikta
specifika webbplatser på Internet. Mer information finns på
https://business.twitter.com/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-trackingfor-websites.html. Vi använder endast Twitter Pixel med ditt uttryckliga samtycke enligt Art. 6
para. 1 a) i GDPR. Twitter är certifierat i Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active. Du kan
förhindra att cookies lagras av en motsvarande webbläsarinställning. Dessutom kan du göra
inställningar i ditt personliga Twitter-konto för att få reklam:
https://twitter.com/settings/personalization. För mer information, besök:
https://twitter.com/sv/privacy I det här sammanhanget behandlas följande data: Twitterkakie-ID, webbläsarens användarstringsträng, webbläsarens IP-adress, webbplatskods-ID,
tidsstämpel, webbadress.
f) LinkedIn Pixel
Vidare använde vi på mytaxi-webbplatsen den sk konverteringsspårningen med LinkedIn
Pixel, ett verktyg från LinkedIn Corporation, USA. Detta gör det möjligt för oss att statistiskt

registrera användningen av vår mytaxi-webbplats för att optimera den. I
konverteringsspårning ställs en cookie på din enhet av LinkedIn när du besöker vår mytaxiwebbplats genom att klicka på en LinkedIn-annons. Konverteringsspårning används för att
generera statistik istället för att identifiera dig själv. Vi vill veta vilka LinkedIn-annonser eller
interaktioner på LinkedIn-användare som klickar och hur de än kommer till vår mytaxiwebbplats. Om du till exempel besöker sidan X och klickar på en mytaxi-bannerannons
kommer du till vår mytaxi-webbplats. Detta tillåter oss att byta omkoppling av t.ex. Styr
bannerannonsering bättre och rikta specifika webbplatser på Internet. Mer information finns
på https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversiontrackingubersicht?lang=en. Vi använder endast LinkedIn Pixel med ditt uttryckliga samtycke
enligt Art. 6 para. 1 a) i GDPR. LinkedIn är certifierad av Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active. Du kan
förhindra att cookies lagras av en motsvarande webbläsarinställning. Observera att du i så
fall endast kan använda vår hemsida i begränsad utsträckning. I detta sammanhang
bearbetas följande data: IP-adress, tidsstämpel, händelser (t.ex. sidvisningar).
g) Google Tag Manager
Vi använder även Google Tag Manager på vår hemsida. Detta verktyg underlättar och
underhåller ytterligare tjänster och är inte avsett att skapa personliga profiler av användare
på mytaxi-webbplatsen. För felsökningsändamål bearbetas IP-adressen i det här
sammanhanget. Vi använder Google Tag Manager för ett legitimt intresse enligt Art. 6 para.
1 f) GDPR (underhåll av mytaxi-webbplatsens funktionalitet).
h) Facebook Custom Audiences via kundlistan och pixeln
På vår mytaxiwebbplats använder vi också den så kallade remarketingfunktionen för
Facebook Custom Audiences of Facebook Inc., USA. Vi använder anpassade målgrupper
för att återanvända dig eller vissa publikgrupper efter en viss tid, för att utesluta vissa
befintliga kunder och att identifiera nya kunder baserat på besök på webbplatsen (till
exempel för att bilda statistiska tvillingar / lookalikes). Svaret uppnås genom att placera
annonser på Facebook (så kallade Facebook-annonser) eller på Facebook-webbplatser. Vi
vill kunna nå ut till dig bättre och uppmärksamma vår service. Facebook Custom Audiencesprocessen ansluts till Facebook-servrarna när du besöker vår mytaxi-webbplats, via en pixel
inbäddad på vår mytaxi-webbplats. Som en del av användningen av mytaxi-appen skickas
dina annonseringsidentifierare (IDFA eller GAID) och i samband med mytaxiwebbsidan till
cookie-ID och IP-adress till Facebook. Som ett resultat lär sig Facebook att du har kommit till
vår mytaxi-webbplats via en annons eller att du besöker vår mytaxi-webbplats. Facebook
kan sedan tilldela besöket till ditt Facebook-konto om du är inloggad på ditt Facebook-konto
samtidigt. Vi använder endast Facebook Custom Audiences på grundval av ditt uttryckliga
samtycke enligt Art. 6 para. 1 a) i GDPR. Facebook är certifierat under Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. För mer
information, besök: https://www.facebook.com/about/privacy. Du kan inaktivera Facebook
Custom Audiences här: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
Dessutom, förutsatt att du har gett ditt samtycke, kan vi manuellt ladda upp e-postadresser
till mytaxi-registrerade kunder till mytaxi-appen på Facebook. Därefter kan målgrupper
skapas. Facebook jämför då huruvida de inlämnade e-postadresserna matchar befintliga

Facebook-kunder. Om det finns en match, visas mytaxis annonser / kampanjer på Facebook
eller på Facebook-partners sidor för dessa målgrupper. Om du gör det senare - t.ex. När du
har gett oss ditt förhandsgodkännande, önskar vi att du skriver ett mail till
kundsupport@mytaxi.com.
i) Google DoubleClick
Mytaxi-webbplatsen använder också Google-marknadsföringsverktyget DoubleClick. Detta
kommer att användas för att hjälpa dig att se relevanta annonser som användare, få bättre
rapportering om kampanjens prestanda och undvika att se annonser flera gånger. Google
använder ett sk Cookie ID för att spela in vilka annonser som visas i vilken webbläsare.
Således kan det uteslutas att du får dubbla annonser. Google får följande information: IPadress, enhetens ID, platsdata och kundtilldelade identifierare. Om du är inloggad på ditt
Google-konto samtidigt kan Google kanske associera ditt besök på vår mytaxi-webbplats
med ditt Google-konto. Det kan också vara möjligt om du inte har loggat in. Dessutom kan vi
med hjälp av Google DoubleClick förstå om du deltar i vissa aktiviteter på vår mytaxiwebbplats, till exempel när du har tittat eller klickat på en annons på Google eller en annan
DoubleClick-plattform. Detta gör att vi kan annonsera via vår tjänst på Google eller
respektive DoubleClick-plattform. Vi använder endast Google Double Click med ditt
uttryckliga samtycke i enlighet med Art. 6 para. 1 a) i GDPR. Mer information finns på
https://www.google.com/doubleclick och https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy.
Senare kan du stänga av Google DoubleClick genom att ställa in webbläsaren i enlighet
med det, eller genom att tillfälligt inaktivera den på https://www.google.com/settings/ads. Du
kan ställa in en permanent avaktivering på http://www.google.com/settings/ads/plugin.
j) EPROFFESIONAL omvandlingsspårningspixel
Vidare använder vi på mytaxi-webbplatsen den sk konverteringsspårningen med
EPROFESSIONAL Pixel, ett verktyg från EPROFESSIONAL GmbH, Tyskland
("EPROFESSIONAL"). Detta gör det möjligt för oss att statistiskt registrera användningen av
vår mytaxi-webbplats för att optimera den. I konverteringsspårning ställs en cookie på din
enhet av EPROFESSIONAL när du besöker vår mytaxi-webbplats genom att klicka på en
EPROFESSIONAL-annons. Konverteringsspårning används för att generera statistik istället
för att identifiera dig själv. Vi vill veta vilka EPROFESSIONAL annonser eller interaktioner
användare klickar på och hur de kommer till vår mytaxi webbplats. Personuppgifterna
samlas inte in, bearbetas eller används. En användarfördelbar talföljd avsätts med följande
aspekter: Sifferföljd av samtalet eller vidarekoppling och tid (tidstämpel) för samtalet eller
vidarebefordran. Detta gör det möjligt för oss att placera bannerannonsering bättre och rikta
specifika webbplatser på Internet. Om du inte samtycker till att använda pixlarna eller vill se
din nuvarande status kan du göra det på följande länkar:
Tyskland / Österrike
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=100208&clientToken=90cf0b6157ad288c54c7132583b
c08954ab3ad556d76b5d51d98f14bca2e2c1a
Spanien
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=100200&clientToken=7fb22943cce913ceba168beeeb2
2f8f8ca62feb134d945fd6517baad90b5f5dc

Irland
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=110767&clientToken=e1282365630f493c8932bfd40c1
d6b2be235863afa2b5291a346bcf94f3a235f
Irland B2B
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=200006&clientToken=287693c05992f32245be7a8784
b8c50e2c0665cf6b77793c2b4cfd74d246ce18
Italien
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=100209&clientToken=bf529515664f1c774c27f205cf8a
c6f2f0c95630ab9cc46b9d04920db5bec4a6
Polen
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=100201&clientToken=0b79b786e51fb11e2e920b924fd
f4f876804e75237f0465ab9d3ecd99ba993c3
Portugal
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=103063&clientToken=c7863a5242e92317d07943d487
a860f96abb690ce6dedb8f0915a9a16fbcdda9
Sverige
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=110753&clientToken=666565944353f563f9acd87c42b
2be6b6fbbbe39c583f2eefc034114dd882667
England
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=110766&clientToken=b4201f689b778c35b3972cba2d
d7873ed621cf3b676e327faae2ba1a6bec100f
Observera att din invändning endast gäller den installerade webbläsaren på din enhet.
Motsatsen måste återställas när du tar bort din Cookie-information.
6. Knappspårning
a)
Dessutom, på mytaxi webbplatsen använder vi den så kallade button tracking med justering,
ett verktyg för justera GmbH, Tyskland ("justera"). Detta gör det möjligt för oss att statistiskt
registrera användningen av vår mytaxi-webbplats och sedan optimera den
("tillskrivningsändamål"). Knappspårning är kopplad till nedladdningsknappen för appen. Vi
använder knappspårning för att generera statistik istället för att identifiera en person. Vi vill
veta om och hur ofta nedladdningsknappen har klickats. Skapandet av en personlig referens
är teoretiskt möjligt på grund av tillhörande bearbetning av IP-adressen. Knappspårning kan
inte slås på och av av tekniska skäl. Varje gång du klickar på nedladdningsknappen för
appen på mytaxiwebbsidan är knappspårningen på. Om du inte vill ha det här ska du inte
klicka på apphämtningsknappen på mytaxiwebbsidan. Vi har tagit med en anteckning i
nedladdningsknappen och vi antar att om du klickar på det, ger du ditt samtycke i enlighet
med detta avsnitt 6. Data bearbetas därefter enligt Art. 6 para. 1 a) i GDPR. För mer

information, besök: https://docs.adjust.com/en/event-tracking/ och
https://partners.adjust.com/placeholders/.
I detta sammanhang bearbetas följande data: Användaragent, IP-adress, operativsystem,
ISP, region, land, stat / stat, stad, postnummer, språkinställningar, enhetsmodell,
enhetnummer, enhetstyp, operativsystem.
Den data som behandlas genom justering på våra vägnar lagras krypterad i
attributdatabasen för justering och kan inte konverteras tillbaka till vanliga data.
Om du vill ladda ner eller köpa våra appar utan knappspårning kan du hämta dem direkt från
Apple Store, Google Play Butik eller liknande källor.
b)
På hemsidan för mytaxi använder vi den så kallade knapptryckspårningen med AppsFlyer,
ett verktyg för AppsFlyer Ltd. ("AppsFlyer"). Detta gör det möjligt för oss att statistiskt
registrera användningen av vår mytaxi-webbplats och sedan optimera den
("tillskrivningsändamål"). Knapptryckspårningen är kopplad till appens nedladdningsknapp.
Vi använder knappspårning för att generera statistik istället för att identifiera en person. Vi
vill veta om och hur ofta appens nedladdningsknapp har klickats på. Skapandet av en
personlig referens är teoretiskt möjligt på grund av tillhörande bearbetning av IP-adressen,
men den är inte avseendet och kommer inte ske. Knapptryckspårning kan inte av tekniska
skäl slås av och på. Varje gång du klickar på nedladdningsknappen på mytaxiwebbplatsen
är knapptryckspårningen på. Om du inte vill detta ska du inte klicka på
nedladdningsknappen på mytaxiwebbsidan. Vi har lagt till en anteckning i
nedladdningsknappen och vi förmodar att om du klickar på den, ger du ditt samtycke i
enlighet med avsnitt 6. Data bearbetas därefter enligt Art. 6 para. 1 a) i GDPR. För mer
information, besök: https://www.appsflyer.com/terms-of-use/ (avsnitt 7. Datasäkerhet)
I detta sammanhang behandlas följande data:
User agent (OS version, enhetsmodell, webbläsarspråk) IP-adress och operativsystem.
För ytterligare information, vänligen se: https://support.appsflyer.com/hc/enus/articles/207447053-What-is-AppsFlyer-s-Attribution-Model-#fingerprinting
Om du vill ladda ner eller köpa våra appar utan knappspårning kan du hämta dem direkt från
Apple Store, Google Play Store eller liknande källor.
7. Dina rättigheter
Som registrerad har du följande rättigheter:
• Rätt till information enligt Art. 15 GDPR,
• Rätt till fullbordande och korrigering enligt Art. 16 GDPR,
• Rätt att radera data enligt Art. 17 GDPR,
• Begränsning av bearbetning enligt Art. 18 GDPR,
• Mottagande av data och överföring till andra ansvariga organ enligt Art. 20 GDPR,
• Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet enligt art. 77 GDPR och
• Återkallande av beviljat samtycke med verkan för framtiden enligt art. 7 para. 3 GDPR och
motstånd mot bearbetning för specifika ändamål enligt art. 21 GDPR. Du kan hävda alla

rättigheter som du har rätt till genom att skicka ett mail till kundsupport@mytaxi.com eller
begära information.
8. Data borttagning
Vi tar bort dina uppgifter enligt Art. 17 och 18 GDPR. Dina uppgifter behandlas och lagras
under vår kontraktsperiod. Dessutom måste vi följa olika lagrings- och dokumentationskrav.
De tidsfrister som anges där, t.ex. från skattelagstiftningen kan vara upp till 10 år. Vidare kan
särskilda lagbestämmelser kräva en längre retentionstid, t.ex. Bevis i samband med
lagstadgade begränsningsperioder. Om uppgifter inte längre krävs för att uppfylla kontrakt
eller lagliga skyldigheter, raderas dessa regelbundet, såvida inte deras begränsade vidare
bearbetning är nödvändig för att uppfylla ovannämnda ändamål.

