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mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53 Stockholm, (hädanefter: "mytaxi"), 
tillhandahåller mytaxi Förar-Appen ("mytaxi Förar-App") genom vilken taxiföretag och de taxichaufförer som
arbetar för taxiföretag (benäms hädanefter kollektivt ”Förare”) kan acceptera och administrera
taxiförmedlingsbeställningar från passagerare som använder en motsvarande mytaxi Passagerar-App ("mytaxi
Passegerar-App"). Denna integritetspolicy gäller endast mytaxi Förar-Appen och ger information till Förare om
arten, omfattningen och syftet med insamlingen och hanteringen av personuppgifter av mytaxi, som är den
personuppgiftsansvarige. mytaxi lägger stort värde i att skydda Förares personuppgifter. 

Genom att installera och använda mytaxi Förar-Appen, samtycker Föraren till att hans eller hennes
personuppgifter samlas in, behandlas och används så som det beskrivs nedan, inklusive att dennes
platsinformation samlas in och överförs.

Kategorier av personuppgifter

För att mytaxi Förar-Appen ska kunna användas, måste Föraren tillhandahålla personuppgifter i
registreringsprocessen, i synnerhet förnamn och efternamn; titel; användarnamn; lösenord; födelsedatum;
telefonnummer; faxnummer; företagets adress, e-post-adress; slogan; fordonsinformation (märke, modell, färg,
registreringsnummer); bild och bankkontoinformation (”Registreringsdata”).

När mytaxi Förar-Appen används, samlar mytaxi in, behandlar och använder följande personuppgifter om
Föraren: Användar-ID; platsinformation; information om omedelbara och förbokade beställningar från
passageraren till Föraren; anspråk på kampanjkoder; tillgänglighetsstatus; information om antalet resor;
inkomster; uppfyllandegrad och övrig information om prestation, som passagerare tillhandahåller;
kundhänvisningar; betalningar av passagerare via appen (inklusive priset för resan och eventuell dricks); och
information om förmedlingsavgifterna som Föraren ska betala.

mytaxi samlar in, behandlar och använder också betyg (från 1 till 5) som passagerare sätter om Föraren och
Förarens fordon.

I det fallet Föraren och mytaxi kommunicerar med varandra, samlar mytaxi in, behandlar och använder detaljer
om kommunikationen.

För tekniska syften, varje gång när Föraren tar fram mytaxi Förar-Appen, samlar mytaxi in särskild information
(Användar-ID, datum och tidpunkten för användandet, typ av webbläsare och operativsystem, IP-adress, unik
enhetsidentifierare och undersidor av mytaxi Förar-Appen som har besökts) till en log-fil.

Syften med personuppgiftsbehandling

mytaxi samlar in, behandlar och använder de ovannämnda personuppgifterna om Föraren i enlighet med
tillämplig lagstiftning för att tillhandahålla mytaxi Förar-Appen till Föraren, optimera användarvänligheten hos
mytaxi Förar-Appen, tillhandahålla de relaterade förmedlingstjänsterna för taxiförmedlingstjänster till
passagerare genom mytaxi Passagerar-Appen, hjälpa Föraren med betalningen om passageraren betalar
genom applikationen, för att kommunicera med Föraren, samt i reklamsyften, för marknadsundersökningar eller
för att skräddarsy utformingen av mytaxi Förar-Appen.



Information i log-filen samlas in, behandlas och används för undersökande och eventuell beivrande i händelse
av olagliga aktiviteter, och för statistiska analyser för att optimera mytaxi Förar-Appen.

Överföring av personuppgifter

mytaxi kan anlita andra bolag inom koncernen eller tredjepartsleverantörer i egenskap av personuppgiftsbiträden
för att tillhandahålla tekniskt och administrativt stöd för mytaxi Förar-Appen och/eller de relaterade
förmedlingstjänsterna för taxitransport till passagerare. Sådana personuppgiftsbiträden kan behöva ha tillgång till
Förarens personuppgifter för att kunna tillhandahålla sina stödtjänster. Sådana tredje parter kan vara baserade i
länder utanför EES. Föraren samtycker till sådana överföringar av personuppgifter.

mytaxi avslöjar namn, bild, telefonnummer, fordonsinformation, Användar-ID, betyg, och Förarens
platsinformation till passageraren som beställer transport från Föraren. Om passageraren beställer transport från
Föraren, lagrar passagerarens mytaxi Passagerar-App Förarens namn, bild och telefonnummer i 24 timmar efter
avslöjandet så att passageraren kan kontakta Föraren för att få tillbaka kvarglömda saker. Efter detta raderas
telefonnumret från passagerarens mytaxi Passagerar-App, medan namnet och bilden stannar kvar i historik-
fliken.

mytaxi publicerar Förarens betyg  genom mytaxi Passagerar-Appen till alla potentiella passagerare som har
installerat mytaxi Passagerar-Appen.

Rättigheter

Förare har rätt att begära utdrag avseende hans/hennes personuppgifter som mytaxi behandlar och Föraren kan
göra detta en gång om året gratis genom att skicka en skriftlig undertecknad begäran till:

mytaxi Sweden AB
Tulegatan 39 
113 53 Stockholm

Föraren kan också begära att hans/hennes personuppgifter rättas, raderas eller blockeras eller motsätta sig till
personuppgiftsbehandling i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Samtycket till personuppgiftsbehandlingen ges frivilligt, och Föraren kan när som helst återkalla sitt samtycke
med framtida verkan. Föraren kan motsätta sig att hans/hennes personuppgifter används i reklamsyfte genom
att när som helst meddela om detta med framtida verkan. Föraren ådrar sig inga avgifter på grund av
återkallelsen eller motsättningen, förutom kostnader för dataöverföring.

Föraren kan kontakta mytaxi på adresserna nedan för att utnyttja sina rättigheter: 

Senast uppdaterad: maj 2016

mytaxi Sweden AB
Tulegatan 39 
113 53 Stockholm 
telefon: 08 - 15 01 80, 
e-post: kundsupport@mytaxi.com
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