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Skydd av personuppgifter vid 
förmedling av taxitjänster 
Passagerare 
Sverige 
Gäller från: 15 mars 2017 
 

Detta skydd av personuppgifter gäller för mytaxi 
Sweden AB, Tulegatan 39, 113-53 Stockholm. Skyddet 
omfattar alla mobila applikationer som erbjuds för 
förmedling av taxitjänster till passagerare (nedan: 
”appar”) inom ramen för tjänsten mytaxi. I 
beskrivningen av detta skydd vill vi öppet och ingående 
informera om dig om vilka personuppgifter vi samlar in 
och behandlar genom våra appar.  
 
1.  Information om insamling av personuppgifter 

och uppgift om tjänsteleverantör 
1.1 Nedan informerar vi om insamling av 

personuppgifter i samband med användning av 
apparna. Till personuppgifter räknas alla 
uppgifter som är personrelaterade, det vill säga 
namn, adress, e-postadress och 
användarbeteende.  

1.2 Tjänsteleverantör i enlighet med artikel 4.7 i 
dataskyddsförordningen (EU-förordning 
2016/679) är mytaxi Sweden AB.  

 
2.  Rätt till information, rättelse, spärrning och 

radering samt återkallelse och invändning 
 
2.1 Du har rätt att när som helst begära information 

av oss om vilka personuppgifter om dig som 
lagras hos samt deras härkomst, vilka mottagare 
eller kategorier av mottagare som uppgifterna 
vidarebefordras eller tillgängliggörs till, syftet 
med lagring och behandling av uppgifterna, 
planerad lagringstid, de automatiserade beslut 
som fattas av oss samt eventuell befintlig rätt att 
överklaga hos en tillsynsmyndighet. 

2.2 Dessutom har du rätt att rätta felaktiga 
personuppgifter och under föreliggande rättsliga 
förutsättningar spärra eller radera samt begränsa 
behandlingen av dina personuppgifter. I den mån 
dina personuppgifter behandlas i reklamsyfte har 
du rätt att när som helst invända mot detta slags 
behandling. Detta gäller även för analys av ditt 
användarbeteende, såvida detta är kopplat till 
sådan reklam. 

 
2.3 Om du har samtyckt till att vi får använda dina 

personuppgifter (se punkt 5) kan du när som 
helst återkalla denna rätt med verkan för 

Taxi Booking Privacy Policy 
Passenger 
Sweden 
Valid as of 15th March 2017 
 
 

This is the privacy policy of mytaxi Sweden AB, 
Tulegatan 39, 113-53 Stockholm. It applies to all 
mobile taxi booking applications for passengers 
(‘Apps’) provided by mytaxi Sweden AB for the service 
mytaxi.  
In this policy we provide you with detailed, transparent 
information on the collection and processing of 
personal data through our Apps.  
 
1. Information on the collection of personal data 

and provider identification 
1.1 This section contains information on the 

collection of personal data while you use the 
Apps. Personal data are all data that relate to you 
personally, e.g. your name, address, email 
addresses and usage habits.  

 
1.2 mytaxi Sweden AB is the provider in the sense of 

Art. 4 (7) of the General Data Protection 
Regulation (EU Regulation 2016/679, “GDPR”).  

 
2.  Right to information, correction, blocking and 

erasure of data as well as right of revocation and 
objection 

2.1 You are entitled at any time to request that we 
provide you with information about the data we 
have stored about you, as well as their origin, 
recipients or categories of recipients to which the 
data are disclosed, the purposes of the storing 
and processing, the envisaged period of storage, 
the existence of automated decision-making by 
us and a potential right to lodge a complaint with 
a supervisory authority. 

2.2 Additionally, you are entitled to request 
correction of inaccurate data and, if applicable 
under legal prerequisite, blocking and erasure as 
well as restriction of processing of data. If we 
process your personal data for direct marketing 
purposes, you have the right to object at any 
time to processing of the data for such 
marketing. This also includes profiling of your 
user behavior to the extent that it is related to 
such direct marketing. 

 
2.3 If you have given us consent to use your data (see 

section 5), you can revoke the consent at any 
time with future effect. The revocation or the 
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framtiden. För återkallelse resp. invändning 
enligt punkt 2.2 uppkommer inga kostnader 
förutom grundkostnaden för överföring. 

2.4 Samtliga önskemål gällande information, 
begäran om upplysningar, återkallelse av 
samtycke, invändningar och övriga ärenden som 
rör databehandling skickas via e-post till 
kundsupport@mytaxi.com eller den adress som 
anges ovan. 

 
3. Datasäkerhet 
3.1 Vi vidtar tillbörliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder för att garantera datasäkerhet, i 
synnerhet för att skydda dina personuppgifter 
mot risker i samband med dataöverföring och 
obehörig uppgiftsåtkomst av tredje part. Dessa 
åtgärder är anpassade efter den senaste tekniska 
utvecklingsnivån.  

 
4. Funktionsanvändning i våra appar 
4.1 För att du ska kunna använda våra appar till 

förmedling av taxitjänster måste du ange dina 
personuppgifter. Dessa använder vi i vår tur för 
att kunna utföra respektive tjänst. Om ytterligare 
frivilliga uppgifter kan anges, är dessa markerade 
som sådana och behandlas endast i enlighet med 
ditt samtycke (se punkt 5). När du skapar ett 
konto sparas dina angivna återkalleliga 
personuppgifter där.  

4.2 Utöver dessa uppgifter samlar apparna in 
uppgifter för att identifiera din mobila 
terminalutrustning samt uppgifter om din 
position vid beställning av taxi (GPS-uppgifter). 

4.3 Dessa angivna och insamlade uppgifter använder 
vi för att kunna utföra och fakturera din 
taxibeställning. Detta innebär i detalj: 

 a. Vi vidarebefordrar uppgifter om din position 
till taxichaufförer och taxiföretag som anmäler 
intresse om att utföra taxitjänsten.  

 b. Dina positionsuppgifter samt övriga angivna 
och insamlade uppgifter om dig (t.ex. namn, 
telefonnummer och – i förekommande fall om du 
tillgängliggjort detta – ditt foto) vidarebefordrar 
vi till den taxichaufför eller taxiföretag som åtagit 
sig att utföra taxitjänsten.  

 c. De uppgifter som krävs för fakturering 
vidarebefordrar vi vid betalning via vår app till 
den betaltjänstleverantör som vi anlitar. Dina 
betaluppgifter (särskilt uppgifter om 
betalningssätt) sparas hos 
betaltjänstleverantören.  

4.4 Via apparna kan du lämna offentliga omdömen 
om taxichaufförerna och fordonen. När du 

objection pursuant to section 2 (2) do not incur 
any costs other than the costs for the 
transmission at the base rate. 

2.4 Please send all requests for information and 
access to data, revocations of consents, 
objections and other matters relating to data 
processing to kundsupport@mytaxi.com or to the 
address specified in the introduction. 

 
 
3.  Data security 
3.1 We have implemented appropriate technical and 

organizational measures in order to preserve 
data security and in particular to protect your 
personal data from the risks of data transfers and 
from being accessed by third parties. These 
measures are always state of the art.  

 
 
4.  Use of features in our Apps 
4.1 If you wish to use our Apps to book a taxi, you 

will be required to provide personal data that we 
will use to render the service in question. If 
additional data can also be provided voluntarily, 
they will be marked as such and only be 
processed with your prior consent (see section 5). 
When you create an account, the data you enter 
will be stored revocably.  

 
4.2 Additionally, the Apps collect data in order to 

identify your mobile device and GPS data in order 
to book a taxi. 

 
4.3 We use the data you provide and the data we 

collect to process your taxi booking and your 
payment. In particular, this means the following: 

 a. We disclose your GPS data to taxi drivers and 
taxi companies that can offer to provide the taxi 
service.  

 b. We disclose your GPS data and other data 
provided and collected (e.g. your name, phone 
number and, if you provide it, your photo) to the 
taxi driver and the taxi company that accepted 
the booking.  

 
 c. When you make a payment through our App, 

we will disclose the data required to process the 
payment to our payment services provider; the 
payment services provider will store these data 
(especially data on payment methods).  

 
4.4 You can use the Apps to post public reviews of 

taxi drivers and vehicles. If you post a review, it 
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lämnar ett omdöme kopplas detta till en viss rutt 
och visas i det genomsnittliga omdömet för 
respektive taxichaufför och fordon.  

4.5 Vi raderar dina personuppgifter efter att avtalet 
har avslutats och skatte- och handelsrättsliga 
skyldigheter att lagra uppgifter har löpt ut. 

 
4.6 För att förhindra obehörig åtkomst av tredje part 

till dina personuppgifter krypteras 
beställningsprocessen med SSL-teknik.  

4.7 Vi använder oss delvis av externa 
tjänsteleverantörer för uppgiftsbehandling. 
Dessa tjänsteleverantörer har omsorgsfullt valts 
ut och skriftligen anlitats av oss. De är skyldiga 
att följa våra direktiv, kontrolleras regelbundet 
av oss och vidarebefordrar inga uppgifter till 
tredje part.  

4.8 För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra 
appar försöker vi förstå hur våra kunder 
använder apparna. För detta ändamål använder 
vi oss av analystjänsten Mixpanel, en tjänst från 
Mixpanel Inc., 405 Howard St., 2nd Floor, San 
Francisco, CA 94105, USA. Mixpanel utvärderar 
vår användaraktivitet och det innehåll som 
används i våra appar. I detta syfte sparar 
Mixpanel en webbkaka på din 
terminalutrustning. Webbkakor är små textfiler 
som lagrar inställningar och uppgifter för utbyte 
med apparna på åtkomstenhetens 
lagringsmedium och överförs vid varje 
användning. Den information som skapas av 
webbkakorna överförs vanligtvis av Mixpanel till 
en server i USA och lagras där. Mixpanel samlar 
in och lagrar dina användaruppgifter i en profil 
med pseudonym. I enlighet kopplas dessa inte 
ihop med dina personuppgifter. Du kan när som 
helst invända mot Mixpanels insamling och 
lagring av uppgifter med verkan för framtiden, 
genom att följa anvisningarna på denna 
webbsida: https://mixpanel.com/optout/. På så 
sätt aktiveras en s.k. opt-out-kaka på din 
terminalutrustning, som förhindrar ytterligare 
uppgiftsinsamling. Det är därför nödvändigt att 
du laddar webbsidan på nytt och följer 
anvisningarna om du raderar webbkakorna på 
din terminalutrustning eller använder en annan 
terminalutrustning. Dessutom använder vi oss av 
Mixpanel för att skicka dig målinriktade push-
meddelanden om du har samtyckt till detta. Om 
du inte önskar få flera meddelanden kan du när 
som helst inaktivera denna funktion i ditt 
operativsystem. Mixpanels bestämmelser om 
uppgiftsskydd kan du läsa här: 

will be linked with a specific ride and will 
influence the review average of the taxi driver 
and vehicle.  

4.5 We will delete your personal data after the 
termination of the contract and the expiry of the 
data retention periods set out by tax and 
commercial law.  

4.6 The order process is encrypted with SSL 
technology in order to prevent unauthorised 
third parties from accessing your personal data.  

4.7 We sometimes engage third-party service 
providers to process your data. We select these 
service providers carefully and enter into written 
contracts with them. They are obliged to follow 
our instructions and we monitor them regularly. 
The service providers will not disclose your data 
to third parties.  

4.8 We strive to understand how customers use our 
Apps so as to make constant improvements to 
them. We therefore use Mixpanel, an analytics 
service provided by Mixpanel Inc., 405 Howard 
St., 2nd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. 
Mixpanel evaluates user activity and the content 
viewed within our Apps. To enable it to do so, 
Mixpanel installs a cookie on your end device. 
Cookies are small text files which store settings 
and data relating to the Apps on the end device 
and send them to the Apps every time you use 
them. Mixpanel normally sends the information 
generated by cookies to a server in the USA and 
stores it there. Mixpanel collects and stores user 
data in pseudonymised profiles which may not be 
merged with personal data. You can prevent 
Mixpanel from collecting and storing your data 
with future effect by following the instructions on 
the page https://mixpanel.com/optout. This 
installs an opt-out cookie on your end device 
which prevents the further collection of data. You 
will therefore have to open the website and 
follow the instructions again if you delete the 
cookies on your end device or are using a 
different end device. If you have agreed to 
receive them, we will also use Mixpanel to send 
you personalised push notifications. If you no 
longer wish to receive such notifications, you can 
deactivate them at any time through the settings 
in your operating system. You can view the 
privacy policy of Mixpanel at 
https://mixpanel.com/privacy. We are using 
standard data protection clauses as appropriate 
safeguards for the transfer of data to Mixpanel. 

 
 

https://mixpanel.com/privacy
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ttps://mixpanel.com/privacy/. Som tillbörlig 
garanti för uppgiftsöverföringen till Mixpanel 
använder vi standardskyddsklausuler. 

4.9 För att analysera tillämpningen av våra appar och 
kunna skicka målinriktade meddelanden till våra 
användare använder vi oss av 
webbanalystjänsten Appboy, ett program från 
Appboy, Inc., 318 West 39th Street, New York, 
NY 10018, USA. Appboy använder sig av en 
pseudonym (ett s.k. pseudonym-ID) som 
möjliggör analys av hur våra appar används. I 
detta syfte överförs versionen av ditt använda 
operativsystem, information om din 
internetleverantör, landsregistrering, 
användarbeteende och användningsmönster för 
våra tjänster. Appboy kopplar inte på något sätt 
denna överförda information till uppgifter om 
innehavaren av respektive pseudonym-ID. Enligt 
uppdrag från oss använder Appboy denna 
information för att utvärdera våra appar och 
lämna rapporter om detta till oss. Vi använder 
denna information för att skicka målinriktade 
meddelanden till användarna av våra appar med 
information om våra tjänster eller särskild 
reklam, i den mån detta tillåts av dig i form av 
s.k. push-meddelanden eller in-app-
meddelanden. Den information som skapas på 
grundval av ditt pseudonym-ID om användning 
av våra appar överförs i regel till en av Appboys 
servrar i USA och lagras där. Mer information om 
Appboys efterlevnad av personuppgiftsskydd 
finns här: http://www.appboy.com/privacy. Du 
kan förhindra uppgiftsbehandling av Appboy 
genom att inaktivera alla spårningar och analyser 
under ”Impressum” i appen. Om denna funktion 
ännu inte är tillgänglig i din appversion kan du 
när som helst inaktivera spårningar och analyser 
genom ett e-postmeddelande till följande adress: 
kundsupport@mytaxi.com. Som tillbörlig garanti 
för uppgiftsöverföringen till Appboy använder vi 
standardskyddsklausuler. 

4.10 Eftersom mytaxi står för risken vid utebliven 
betalning beräknas i mytaxis rättmätiga intresse 
sannolikheten för utebliven betalning genom ett 
matematisk-statistiskt förfarande med 
poängvärden vid en ny registrering av ett 
betalningssätt och före en transaktion. För 
beräkning av detta poängvärde används 
uppgifter som namn, betalning och rutt. 
Adressuppgifter samlas inte in av mytaxi och 
används inte heller för beräkning av poängvärde. 
På grundval av denna information beräknas en 
statistisk sannolikhet för utebliven betalning och 

 
 
 
4.9 We use the web analytics service Appboy, a 

program provided by Appboy, Inc., 318 West 
39th Street, New York, NY 10018, USA, to analyse 
how our Apps are used and to send notifications 
to the users of our Apps. Appboy utilises a 
pseudonymised feature (a pseudonym ID) to 
analyse how you use our Apps. It identifies the 
version of your operating system and what 
country you are in, and collects information 
about your network provider as well as your 
usage habits and patterns in connection with our 
services. At no point is the information collected 
by Appboy merged with data concerning the 
person behind the pseudonym. Appboy uses this 
information on our behalf to evaluate how you 
use our Apps and provide us with reports on it. 
We use this information to send messages with 
information on our services or personalised 
advertisements to users of our Apps; these 
messages are sent in the form of push 
notifications or in-app notifications, provided 
that you have consented to receiving them. The 
information generated by the pseudonym ID 
about your use of our Apps is normally sent to an 
Appboy server in the USA and stored there. For 
more information on data protection, please see 
the privacy policy of Appboy at 
http://www.appboy.com/privacy. You can 
prevent Appboy from processing your data by 
deactivating all tracking and analysis in the 
Imprint of the App. In case this functionality 
hasn’t been activated in your version of the app 
yet, you can inform us about your request to 
deactivate tracking and analysis by writing us to 
kundsupport@mytaxi.com. We are using 
standard data protection clauses as appropriate 
safeguards for the transfer of data to Appboy. 

 
4.10 As mytaxi bears the risk of non-payment, a 

mathematical and statistical assessment of the 
payment risk is carried out whenever a new 
payment method is registered and before a 
transaction in order to protect the vested 
interests of mytaxi. Data such as your name, 
payment data and ride data are used to generate 
your score. No address data are collected by 
mytaxi or used to generate the score. This 
information is used to calculate the statistical 
probability of non-payment and our decision on 
whether or not to allow you to pay through the 



 

 

 

 

5 

ett beslut grundat på denna sannolikhet fattas 
om huruvida funktionen "Betala via appen” ska 
användas. Appens förmedlingsfunktion är 
tillgänglig för alla användare oberoende av 
poängvärde för funktionen ”Betala vid appen”. 
Om du inte skulle vara införstådd med vårt 
beslut om användning av funktionen ”Betala via 
appen” ber vi dig kontakta vår kundtjänst. Vi 
granskar därmed beslutet på nytt med hänsyn till 
dina synpunkter. Vi vill påpeka att du när som 
helst kan utnyttja mytaxis förmedling utan 
beräkning av poängvärden om du väljer att inte 
spara något betalningssätt i appen. 

 
5. Uppgiftsskyddsrättsligt informerat samtycke 

och reklam 
5.1 Om du i samband med din registrering, via e-post 

eller andra kommunikationsvägar tillgängliggör 
ytterligare personuppgifter som inte krävs för att 
vi ska kunna utföra våra tjänster sker detta alltid 
på frivillig basis. I detta fall förklarar du i 
samband med att du anger eller skickar dessa 
personuppgifter ditt samtycke till att 
uppgifterna samlas in, behandlas och används i 
det syfte som uppgiftsregistreringen tydligt har. 
Detta samtycke kan när som helst återkallas 
med verkan för framtiden (jfr punkt 2.3 i detta 
dokument om skydd av personuppgifter). 

5.2 I reklamsyfte kan vi använda ditt namn, din 
tilltalsform och din e-postadress för att skicka 
information om våra egna liknande produkter 
eller tjänster via elektronisk post (särskilt e-
post, SMS och MMS). Du kan när som helst 
invända mot detta slags användning av dina 
personuppgifter i reklamsyfte (se punkt 2.2). 

 
6. Ändringar av detta skydd av personuppgifter 
6.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra 

detta skydd av personuppgifter. Vi 
rekommenderar därför att du regelbundet tar 
del av gällande skydd av personuppgifter.  

 
7.  Kontakt 
 mytaxi Sweden AB 
 Tulegatan 39 
 113-53 Stockholm 
 
 Företrätt av: 
 Gerrit Schuldt 
 Jonas Gumny 
 
 E-post: kundsupport@mytaxi.com 
 

App is based on that probability. Every user can 
use the App to book a taxi without paying 
through the App, regardless of their score. Please 
contact our customer services if you do not agree 
with our decision regarding payments through 
the App. We will re-examine our decision and 
take your point of view into account. Please note 
that you can always use the services of mytaxi 
without a score being generated, as long as you 
don’t register a payment method in the app. 

 
 
 
 
5.  Declaration of consent relating to data 

protection and advertising 
5.1 If you provide on the occasion of registration, by 

email or via other communication channels 
additional personal data which is not necessary 
for performing our services you always do so 
voluntarily. When you transmit your personal 
data in this way, you consent to the collection, 
processing and use of your data for the purpose 
that is recognisably associated with the entry of 
your data. You can withdraw this consent for 
the future at any time (see section 2 (3) of this 
privacy policy). 

 
5.2 For advertising purposes we may use your 

name, title and email address to provide you 
with information about own similar goods and 
services using electronic mail (in particular 
email, SMS or MMS). You can object to such 
processing of data for direct marketing purposes 
at any time (see section 2 (2)). 

 
6.  Changes to this privacy policy 
6.1 We reserve the right to alter this privacy policy at 

any time. We therefore recommend that you 
read our current privacy policy on a regular basis.  

 
 
7.  Contact 
 mytaxi Sweden AB 
 Tulegatan 39 
 113-53 Stockholm 
 
 Represented by: 
 Gerrit Schuldt 
 Jonas Gumny 
 
 Email: kundsupport@mytaxi.com 
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 Registrering: 
 5590 60 2933  

 Registry entry: 
 5590 60 2933 

 


