Kategori av personlig
information

Hur vi använder den

Rättslig grund för hantering

Kategorier mottagare

Bibehållande period

Information om hur du får
tillgång till och använder
tjänsten.
Exempelvis den webbplats du
anlände från och den
webbplats som du sedan
klickar dig vidare till när du
lämnar vår tjänst, hur ofta du
använder tjänsten, tidpunkten
då du besöker tjänsten och
hur länge du använder den,
om du öppnar e-post och
klickar på de länkar som finns
i e-posten, om du använder
tjänsten från flera olika
elektroniska enheter och
andra åtgärder som du vidtar
i samband med tjänsten.

Vi använder denna
information för att:
• presentera vår tjänst för dig
på din elektroniska enhet,
och
• för att övervaka och
förbättra vår tjänst och
verksamhet och för att hjälpa
oss att utveckla nya
produkter och tjänster.

Denna hantering är
nödvändig utifrån våra
befogade intressen, nämligen
att kunna anpassa vår tjänst
till användarna och för att
kunna förbättra vår tjänst i
största allmänhet, för att
övervaka och lösa uppkomna
problem och för att förebygga
och upptäcka försök till
bedrägeri.

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 meddelandeeller e-posttjänster, skatteoch bokföringstjänster,
hantering av betalningar,
säkerhetstjänster eller
webbhotell verksamhet.
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 i kontroll av eller
uppköp av vår verksamhet,
helt eller i delar.

Information om din
elektroniska enhet.
Vi samlar också in
information om den dator,
surfplatta, mobiltelefon eller
annan elektronisk enhet som
du använder för att komma i
kontakt med vår tjänst.
Denna information kan
inkludera detaljer om
enhetens typ,
identifikationsnummer,
operativsystem, webbläsare
och applikationer som
kopplats till vår tjänst via
enheten, din
internetleverantör eller mobila
nätverk, din IP-adress och din
enhets telefonnummer (om
sådant finns). Vi använder
denna information om hur du
skaffar dig tillgång till och
använder tjänsten för att
kunna presentera tjänsten för
dig på din enhet.

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 krävs
av säkerhets- eller
integritetsskäl 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.

