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Denna integritetspolicy förklarar för användaren hur, i vilken omfattning och i vilket syfte 
personuppgifter samlas in och används av den personuppgiftsansvarige, företaget mytaxi Sweden AB, 
org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53 Stockholm (hädanefter kallat ”mytaxi”) på denna 
webbplats.

mytaxi lägger stort värde i att skydda användarens personuppgifter. Alla personuppgifter som 
användaren tillhandahåller (titel, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och ort) samlas in, sparas 
och bearbetas uteslutande i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Personuppgifter kan komma
att överföras till andra bolag inom mytaxis koncern och företag som tillhandahåller tekniska och 
administrativa tjänster åt mytaxi, exempelvis webbsidetjänster, e-posttjänster och betaltjänster. Sådana 
tredje parter kan vara baserade i länder utanför EES. Användaren samtycker till sådana överföringar av 
personuppgifter. 

Protokolldatafiler (Server-Logfiles)
Av tekniska skäl samlar mytaxi eller dess webbvärd in följande uppgifter varje gång webbplatsen 
besöks:

 Namn på webbsidan som hämtas
 Klockslaget
 Datumet
 Webbläsaren och operativsystemet som används
 Webbsidan som besöktes innan
 IP-adressen.

Dessa uppgifter sparas för att kunna vidta åtgärder mot eventuell olaglig verksamhet, men även för att 
kunna använda dem som statistiskt underlag i syfte att optimera webbplatsen.

Kakor (cookies)
Cookies är små datafiler som kan känna igen specifika slutenheter. Cookies används framför allt för att 
förbättra vår webbplats användarvänlighet och optimera användarupplevelsen. Användaren kan ta bort 
cookies och förhindra att de sparas på hans eller hennes enhet i webbläsarinställningarna. I det här 
fallet kan mytaxis webbplats inte användas fullt ut. Ytterligare information om cookies som används 
finns på https://se.mytaxi.com/cookies.html. 

Beställa online
Användaren har möjlighet att beställa en taxi via mytaxis webbplats efter att först ha registrerat sig. För
att förmedlingstjänsten ska kunna gå att använda måste personuppgifter samlas in. Hur, i vilken 
omfattning och i vilket syfte de samlas in och används definieras i integritetspolicyn för mytaxis 
taxiförmedling. Integritetspolicyn hittar du på https://de.mytaxi.com/agb.html. Detsamma gäller 
nyhetsbrevet som man kan välja att prenumerera på när man registrerar sig för mytaxis 
taxiförmedlingstjänst.

Ta kontakt
mytaxi ger sina webbplatsanvändare möjligheten att kontakta mytaxi via e-post (eventuellt via ett 

https://se.mytaxi.com/cookies.html
https://de.mytaxi.com/agb.html


kontaktformulär), telefon eller på annat sätt. I detta fall sparas de uppgifter som användaren har 
förmedlat för att ytterligare frågor ska kunna behandlas. 

Blogg
En del av mytaxis webbsida utgörs av en blogg. På bloggen har användaren möjlighet att lämna 
kommentarer. För vår säkerhets skull sparas kommentarskrivarens IP-adress för att i eventuella fall 
kunna fastställa vem kommentarskrivaren är om det skulle förekomma otillåtna kommentarer. Det 
ligger i mytaxis intresse att spara sådan information eftersom vårt företag kan hållas ansvarigt för 
sådana kommentarer.

Google Analytics
mytaxis webbplats använder sig av Googles (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043 USA, hädanefter kallat ”Google”) analysverktyg . Med verktyget sparas cookies som 
ger information om hur webbplatsen används. Dessa uppgifter samt användarens IP-adress överförs till 
Googles server. Enligt Googles egna uppgifter kopplas inte information som skapats genom Google 
Analytics ihop med annan information från Google. Användaren kan ta bort cookies och förhindra att 
de sparas på hans eller hennes enhet i webbläsarinställningarna. I det här fallet kan mytaxis webbplats 
kanske inte användas fullt ut. Vidare kan användaren avaktivera analysverktyget med hjälp av ett 
webbläsartillägg från Google. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google+
På mytaxis webbplats finns Googles ”+1”-knapp. För varje gång som en sida hämtas med hjälp av en 
sådan knapp görs en koppling till Googles server. Enligt Google samlas inga personrelaterade uppgifter
in såvida inte knappen används samtidigt som användaren är inloggad på Google. Annars kan uppgifter
som t.ex. IP-adressen överföras till Google och kopplas till ett Google-konto. Information om 
insamling av uppgifter vid användning av en ”+1”-knapp finns på Googles webbsida: 
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Facebook
På mytaxis webbplats används Facebook-komponenter (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo 
Alto, CA 94304, USA, hädanefter kallat ”facebook”) (t.ex. facebook connect, facebook Social 
Plugins).
För varje gång som en sida hämtas med hjälp av sådana komponenter görs en koppling till Facebooks 
server. Genom detta får Facebook information om vilka webbsidor användaren besöker och facebook 
kan även spara andra uppgifter som t.ex. IP-adressen. Dessutom har Facebook möjlighet att koppla 
samman uppgifterna med ett Facebook-användarkonto om användaren samtidigt är inloggad på 
Facebook. Skulle användaren vilja förhindra detta måste han eller hon logga ut från Facebook innan 
besöket. Mer information om Facebooks databehandling finns på facebooks webbsida: 
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter
På mytaxis webbplats finns knappar från Twitter (Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San 
Francisco, CA 94107, USA, hädanefter kallat ”Twitter”). För varje gång som en sida hämtas med hjälp 
av en sådan knapp görs en koppling till Twitters server. Genom detta får Twitter information om vilka 
webbsidor användaren besöker och eventuellt kan även andra uppgifter som t.ex. IP-adressen sparas. 
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Enligt Twitter sparas dessa uppgifter enbart i syfte att visa dessa knappar. Mer information om Twitters
databehandling finns på Twitters webbsida: https://twitter.com/privacy

Xing
På mytaxis webbplats används komponenter från XING (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 
Hamburg, Tyskland, hädanefter kallat ”Xing”). För varje gång som en sida hämtas med hjälp av en 
sådan komponent görs en koppling till Xings server. Enligt mytaxi sparar Xing inga personrelaterade 
uppgifter och i synnerhet inga IP-adresser. Mer information om Xings databehandling finns på Xings 
webbsida: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn
På mytaxis webbplats används komponenter från LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court,
Mountain View, CA 94043, USA, hädanefter kallat ”LinkedIn”). För varje gång som en sida hämtas 
med hjälp av en sådan komponent görs en koppling till LinkedIns server. Enligt LinkedIn samlas inga 
personrelaterade uppgifter in såvida inte komponenterna används samtidigt som användaren är 
inloggad på LinkedIn Annars kan uppgifter som t.ex. IP-adressen överföras till LinkedIn och kopplas 
till ett LinkedIn-konto. Information om LinkedIns insamling av uppgifter finns på LinkedIns webbsida: 
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Erbjudanden från tredje part
På mytaxis webbplats kan det finnas erbjudanden från tredje part (t.ex. Youtube-videor). Av tekniskt 
nödvändiga skäl överförs IP-adressen till den tredje parten. Vi kan inte påverka hur tredje parter sparar 
dessa uppgifter. I den mån vi vet hur detta sker kan vi upplysa om det.

Upplysningar, återkallelse och borttagning
Användaren har rätt att gratis en gång årligen begära information om huruvida 
personuppgifter behandlas eller inte och i det fall personuppgifter behandlas få 
information om behandlingen.  Om användaren vill utnyttja denna rättighet ska 
användaren skicka en skriftlig och undertecknad begäran till:

mytaxi Sweden AB
Tulegatan 39
113 53
Stockholm  

Önskar användaren få ytterligare information eller om han eller hon vill få 
personuppgifter korrigerade, spärrade eller borttagna eller återkalla sitt samtycke till 
användningen av personuppgifter uppmanas han eller hon att kontakta oss på 
www.mytaxi.com. Användaren kan även kontakta mytaxi via e-post på 
kundsupport@mytaxi.com eller via telefon 08 - 15 01 81 

Version: June 2016
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mytaxi Sweden AB
Tulegatan 39 
org. nr 559060-2933
113 53, Stockholm
Telefonnummer: 08 - 15 01 80
e-post: kundsupport@mytaxi.com
www.mytaxi.com
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