Kategori av personlig information

Hur vi använder den

Rättslig grund för hantering

Kontakt- och profilinformation. Personlig information
så som ditt namn, telefonnummer och epostadress.

Vi använder denna information för att:
• driva, upprätthålla och tillhandahålla tjänstens
funktioner och funktionalitet,
• upprätthålla tjänstens säkerhet,
• kommunicera med dig, inklusive skicka
redogörelser och räkningar, annan relaterad
information, samt
• för att hantera förfrågningar och klagomål från dig,
eller angående dig, som har samband med
tjänsten.

Denna hantering är nödvändig för:
• för att efterfölja avtal eller för att möjliggöra att
avtal ingås, utifrån våra befogade behov, nämligen
att tillhandahålla denna tjänst, för kommunikation
med användare

Kommentarer, chatt och åsikter. När du kontaktar
oss direkt via epost eller genom vårt online-formulär
eller chattar online kommer vi att samla in dina
kommentarer och åsikter.

Vi använder denna information för att:
• hantera dina frågor, problem och andra
angelägenheter (inklusive problem mellan
användare av tjänsten);
• tillhandahålla och förbättra vår tjänst,
• fastställa vilka produkter och tjänster som kan
vara av intresse för dig,
• förbättra vår kommunikation och för att utbilda vår
personal.

Denna hantering är nödvändig för:
• våra befogade intressen, nämligen att kunna
kommunicera med användare.

Betalnings- och transaktionsinformation.
Information angående köpta produkter, datum och
tidpunkt för transaktionen och betalningsinformation
så som ditt bankkontonummer.

Vi använder denna information för att:
• möjliggöra transaktioner,
• upptäcka och förebygga bedrägeri.

Denna hantering är nödvändig för:
• fullföljande av avtal,
• våra befogade intressen, nämligen att kunna
identifiera och förebygga bedrägeri.

Information från nätverk som du kopplar till vår
tjänst. Om du kopplar ett nätverk som Streamlabs
till vår tjänst kommer vi att samla in personliga
uppgifter från det nätverket i enlighet med dina
sekretessinställningar för det nätverket. De nätverk
du länkat till oss kan komma att delge oss
information, såsom ditt namn, bilder, andra nätverk,
kön, användarnamn, användarID, språk, land, och
annan slags information som du har gått med på
kan delas eller som det nätverket delar med oss.

Vi kommer att använda den personliga information
som du angivit för att tillåta dig att logga in på
tjänsten, för att skapa din offentliga profil och för att
tillhandahålla funktionalitet. Vi kommer också att
använda personlig information för att hjälpa dig att
dela det innehåll du skapar eller dina erfarenheter
av vår tjänst med tittare, eller andra kontakter som
du har på det nätverket.

Denna hantering är nödvändig utifrån våra
befogade intressen, nämligen att kunna anpassa
tjänsten efter användaren och kunna förbättra
tjänsten i stort.

Inställningar. Inställningar som gjorts avseende
meddelanden och hur tjänsten ska visas.

Vi använder denna information för att tillhandahålla
meddelanden och för att tjänsten skall presenteras
enligt dina önskemål.

Denna hantering är nödvändig utifrån våra
befogade intressen.

Information från tredje part. Då och då kan vi
komma att få information avseende dig från tredje
part och andra användare. Vi kan komma att ta del
av information från tredje part för att förbättra eller
lägga till den information vi redan har. Vi kan också
komma att samla in offentlig information om dig.

Vi kan komma att kombinera denna information
med den information som vi samlat in direkt från
dig. Vi använder informationen för att kontakta dig,
för särskilda erbjudanden eller för att individualisera
vår tjänst, för att för-ifylla online formulär eller för att
bättre förstå demografin på våra användare.

Denna hantering är nödvändig utifrån våra
befogade intressen, nämligen att kunna anpassa
vår tjänst till användaren och förbättra den i stort.

All personlig information som beskrivits ovan.

Vi kommer att använda all den personliga
information vi samlar in för att:
• driva, upprätthålla och tillhandahålla de funktioner
som ingår i tjänsten,
• kommunicera med dig för att övervaka och
förbättra tjänsten och vår affärsverksamhet,
• för att kunna utveckla nya produkter och tjänster,
• för att upptäcka och förebygga bedrägeri och
försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk och
• kunna efterleva de rättsliga krav som ställs på
oss.

Denna hantering är nödvändig för:
• våra befogade intressen, nämligen att kunna
administrera och förbättra tjänsten
• och för att kunna uppfylla rättsliga krav.

Kategorier mottagare

Bibehållande period

I den mån det behövs utifrån hur vi använder din personliga information
kommer vi att dela den med de följande:

Ej längre än nödvändigt i enlighet med syftet, våra rättsliga skyldigheter och
befogade affärsintressen.

Tjänsteleverantörer och rådgivare. Tredje-parts försäljare och andra
tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss vilket kan inkludera att identifiera
och tillhandahålla e-posttjänster (t.ex. Google LLC), skatte- och
bokföringstjänster, hantering av betalningar (t.ex. GetSwish AB.) eller nät-,
data-, infrastruktur- eller webbhotell-verksamhet (t.ex DigitalOcean Inc.).
Andra användare av tjänsten. Andra användare av tjänsten som du interagerar
med.
Allmänheten. När du lägger upp innehåll på tjänsten som är offentligt åtkomlig
eller om vi väljer ut innehåll som du har tillhandahållit (eller som en annan
användare tillhandahållit men innefattar dig).
Inköpare och tredje part i samband med affärstransaktioner. Personlig
information kan komma att delges tredje part i samband med
sammanslagningar, försäljning av tillgångar eller aktier, finansiering,
förändringar avseende kontroll av, eller uppköp av vår verksamhet, helt eller i
delar.
Rättsväsendet, lagstiftare och annan tredje part av rättsliga skäl. Tredje part i
den utsträckning det är obligatoriskt enligt lagstiftning eller vi tycker att vi har
anledning att vidta sådan åtgärd för att (a) inte bryta mot gällande lagstiftning i
rimlig tillämpning, (b) om det av säkerhets- eller integritetsskäl krävs enligt
reglerna i våra användarvillkor för att skydda vår tjänst och/eller (c) vi har
dessa rättigheter, eller för att skydda rättigheter, tillgångar eller den personliga
säkerheten för Hihat, våra användare eller andra.

