
 

 
Integritetspolicy 

 

Företaget och våra team är engagerade i att skydda din integritet och personlig information. På det kontot har denna 

integritetspolicy upprättats för att förklara hur vi samlar in, lagrar, hanterar och använder informationen du ger oss när 

du använder vår webbplats och våra tjänster. 

Sekretesspolicyn häri beskriver kategorierna av personuppgifter vi samlar in från användare, inklusive metoderna som 

används för att samla in, använda, förvara, säkra, bearbeta och avslöja till tredje part. 

I denna policy avser "personuppgifter" all information som kan användas för att identifiera eller kontakta användaren, 

där en "användare" är den identifierade individen antingen personligen eller i kombination med andra lagrade uppgifter. 

I samband med denna policy avser "behandling" och "behandling" av personuppgifter alla åtgärder som vidtas på 

personuppgifter, inklusive insamling, inspelning, strukturering, lagring, ändring, åtkomst, användning, avslöjande genom 

överföring, spridning eller annat tillgänglighet, kombination eller försoning, begränsning, radering eller bortskaffande. 

Vi håller fast vid att behålla transparens när vi samlar in och hanterar dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du får 

all nödvändig information för att du ska kunna göra välgrundade val angående behandlingen av dina personuppgifter. För 

att skapa en säker miljö för våra användare använder vi olika metoder och tillvägagångssätt för att ge dig korrekt 

information om korrekt behandling av dina personuppgifter. 

 

 

Vi använder dina personuppgifter för följande: 

•  Erbjuda dig våra tjänster 

•  Förbättra användarupplevelsen på vår webbplats 

•  Uppdatera våra tjänster och webbplats 

•  Säkra våra rättigheter och intressen 

•  Utföra affärs- och administrativa aktiviteter som är nödvändiga för att stödja tillhandahållandet av våra tjänster 

till våra användare 

•  Följ alla lagar eller föreskrifter 

Vi implementerar omfattande resurser för att ge dig tillgång till och kontroll över dina personuppgifter. I det avseendet 

kan du kontakta oss närhelst du behöver granska dina personuppgifter, begära ändring eller radering av dem, begära att 

vi slutar använda dem för ett visst ändamål eller be oss överföra dig till en tredje part. 

Även om vi inte kan garantera att dina personuppgifter alltid förblir kompromisslösa, garanterar vi att vi använder och 

kommer att fortsätta använda olika åtgärder för att säkerställa säkerheten. 

  

Våra tjänster erbjuds till en bred publik och är inte avsedda för användare under 18 år. Vi tillåter inte medvetet någon 

under 18 år att komma åt våra faciliteter, och vi samlar inte heller in eller söker information från dem. Om vi blir 

medvetna om att en minderårigs data har samlats in, kommer vi att göra allt vi kan för att få dem borttagna så snabbt 

som vi rimligen kan. 

 

 

När samlar vi in dina personuppgifter? 

Närhelst du använder någon av våra faciliteter, kontaktar oss via någon av våra servicekanaler eller använder 

webbplatsen, får vi information om dig. I vissa fall kan du aktivt förse oss med personuppgifter, men i andra fall kan vi 

samla in dina personuppgifter genom att granska och övervaka din användning av våra tjänster eller tjänstekanaler. 



Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifter om dig själv. Under vissa omständigheter kan dock underlåtenhet att 

förse oss med sådana personuppgifter hindra oss från att leverera faciliteterna till dig, hindra dig från att använda 

webbplatsen eller leda till att våra faciliteter och webbplatsen misslyckas. 

 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in från dig? 

Vi samlar in följande information när du besöker vår webbplats: 

•  IP-adress 

•  Tidpunkt för inträde 

•  Datum för inträde 

• Besökta  webb- och mobilsidor 

•  Önskat språk 

•  Programvarukraschregister 

•  Typ av webbläsare som används 

•  Information om använd enhet 

Vissa av de nämnda uppgifterna kanske inte är personligt identifierbara för dig och kvalificerar därför inte som 

personuppgifter. 

Vi samlar in alla personuppgifter som du ger oss genom att kontakta oss eller när du skickar in personliga dokument i 

identifieringssyfte. Dessutom bekräftar du att ditt angivna namn och din e-postadress är personuppgifter som vi lämnar 

ut till relevanta tredje parter. 

 

 

Vad är syftet med att behandla personuppgifter? 

Du godkänner att vi kan komma att behandla dina personuppgifter när du ger oss tillstånd att behandla dina 

personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Denna process avser fall där du har 

  

uttryckligen försett oss med dina uppgifter via webbplatsen så att vi kan lämna ut dem till tredje part. Denna behandling 

krävs för de legitima intressen som eftersträvas av företaget eller den relevanta tredje parten, inklusive för att förbättra 

våra faciliteter eller för att hävda eller försvara juridiska rättigheter. Sådan behandling kan krävas för att uppfylla en 

rättslig skyldighet. 

Du godkänner följande fall där vi kan hantera dina personuppgifter, inklusive den rättsliga grunden för sådan hantering: 

•  Om du specifikt begär det kan vi samla in personuppgifter och ge dem till tredje part som kommer att ta emot din 

kontaktinformation. Dina personuppgifter kan behandlas för ett eller flera särskilda ändamål med ditt samtycke. 

•  För att vi ska kunna svara på dina förfrågningar, förfrågningar eller anspråk angående din användning av 

tjänsterna, krävs hantering av dina personuppgifter. En sådan process är nödvändig för att främja företagets eller tredje 

parts rättsliga intressen. 

•  Vi behandlar dina personuppgifter för att följa relevanta juridiska skyldigheter. 

•  Vi kan använda dina personuppgifter för att förbättra våra tjänster. En sådan process innefattar bland annat att 

granska eventuella felloggar och andra Servicerelaterade felrapporter. 

•  Dina personuppgifter kan användas för att skydda berörda parter från bedrägeri och auktoriserad användning av 

våra tjänster. 

•  Personuppgifter kan användas för att utföra och underhålla flera operationer som stödjer tillhandahållandet av 

våra tjänster. Dessa verksamheter inkluderar backoffice-uppgifter, kommersiella utvecklingsaktiviteter, strategiskt 

beslutsfattande och övervakningsmetoder. 

•  Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och avtal för att 

säkerställa våra intressen, rättigheter och tillgångar, inklusive relevanta tredje parters, såsom att lämna in, utöva eller 

försvara rättsliga anspråk. 



 

 

Utlämnande av personuppgifter till tredje part 

Du accepterar att vi kan avslöja dina personuppgifter till tredje part, såsom våra tjänstepartners, anslutna enheter och 

affärspartners. Våra tjänstepartners inkluderar värd- och backuplagringsleverantörer, IP-adressposter, användaranalyser 

och statistiska och tekniska tjänster. Dessutom kan du begära att vi tillhandahåller viss information till tredje parts 

Bitcoin-handelshubbar via e-post. I det här fallet kommer vi att förse dessa tredje parter med de personuppgifter du 

tillhandahåller oss för detta enda syfte, och deras användning av dina personuppgifter är föremål för deras relevanta 

integritetspolicy. 

Du accepterar vidare att vi kan avslöja dina personuppgifter till federala, statliga, lokala och andra tillsynsorgan, inklusive 

när sådant avslöjande krävs för att skydda våra intressen, rättigheter och tillgångar. 

  

Dessutom kan vi avslöja dina personuppgifter till potentiella investerare, köpare och finansiärer av företaget eller alla 

företag i den grupp av företag som vårt företag tillhör. 

Du samtycker till att företaget inte har rätt att avslöja följande: 

•  Vi får inte namnge våra investerare. 

•  Vi är inte behöriga att avslöja någon företagsinformation till tredje part relaterad till en fusion, omstrukturering, 

konsolidering eller företagets konkurs, inklusive våra dotterbolags. 

•  Vi har inte tillåtelse att avslöja företagstransaktioner, såsom försäljning av tillgångar från företaget, dess kommitté 

eller dess dotterbolag. 

 

 

Cookies och tredjepartstjänster 

Vi kan använda tredjepartstjänster, såsom analysföretag eller företag som visar annonser på vår webbplats. Dessa 

tredjepartstjänster kan använda cookies och annan informationsteknik, där dessa tredjepartsleverantörer är föremål för 

en separat integritetspolicy. 

En "cookie" är en liten textfil som kan lagras på enheten du använder för att besöka eller komma åt vår webbplats. Vi 

använder cookies som gör det möjligt för oss att samla in data om din användning av webbplatsen för att förbättra din 

användarupplevelse, inklusive att lagra dina preferenser och inställningar, anpassa och distribuera produkter och andra 

tjänster som är viktiga för din användning av vår webbplats. 

Vissa av de cookies vi kan använda kallas sessionscookies som laddas ned temporärt till din enhet och bara varar tills du 

stänger din webbläsare. Andra cookies kan kallas beständiga cookies, som finns kvar på din enhet efter att du slutat surfa 

på webbplatsen. Dessa beständiga cookies kan hjälpa webbplatsen att känna igen dig som en återkommande besökare 

när du surfar på webbplatsen igen. 

 

 

Typer av använda cookies 

Vi använder följande cookies på vår webbplats, som kan lagras i din webbläsare beroende på dina föredragna 

inställningar: 

•  "Strikt nödvändiga cookies" krävs för att användare ska kunna surfa på webbplatsen och använda dess funktioner. 

Dessa cookies ger dig innehållet, produkterna och tjänsterna du begär. Dessa cookies är avgörande för att din enhet ska 

kunna ladda ner eller leverera information, till exempel att navigera på webbplatsen och använda dess exklusiva 

funktioner, inklusive att återvända till tidigare besökta sidor. Dessa cookies identifierar användare som anslutna till 

webbplatsen och samlar in dina personuppgifter, såsom ditt användarnamn och datumet för din senaste inloggning. 

•  "Sessionscookies" är tillfälliga cookies som raderas när du stänger din webbläsare. 

  



•  "Funktionscookies" används för att känna igen användare när de återvänder till webbplatsen, vilket hjälper oss att 

komma ihåg dina val och preferenser. Funktionalitet Cookies fortsätter att finnas när din webbläsare stängs och är giltiga 

tills deras lämpliga tidpunkt förfaller. 

•  "Prestandacookies" används för att testa och justera webbplatsens prestanda och tillhandahålla dess 

sammanlagda siffror för att förbättra användarens upplevelse. Dessa cookies tillåter oss också att utföra analytiska 

funktioner på webbplatsen och samla in samlad data som inte kan användas för att identifiera eller kontakta användaren. 

Dessutom varierar varaktigheten för dessa cookies; vissa upphör att gälla så snart din webbläsare stängs, medan andra 

har en obestämd giltighetstid. 

 

 

 

 

 

Blockera och ta bort cookies 

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera och ta bort några eller alla cookies. För instruktioner om 

hur du gör detta för några av de mest använda webbläsarna, klicka på länkarna nedan: 

•  Google Chrome 

•  Firefox 

•  Safari 

•  Internet Explorer 

Du är dock medveten om att borttagning av cookies från din webbläsare kan leda till att vissa eller alla webbplatsens 

funktioner och funktioner inte fungerar som avsett. 

 

 

Lagring av personuppgifter 

Såvida inte en längre lagringstid krävs av tillämpliga lagar, förordningar, policyer eller domstolsbeslut, kommer företaget 

endast att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt för att behandla personuppgifter som 

beskrivs i denna policy och under användarvillkoren. 

Vi utvärderar ofta de personuppgifter vi behåller för att se om någon av dem kan tas bort för att säkerställa att den inte 

bevaras längre än nödvändigt. 

 

 

Överföring av personuppgifter till tredje land eller internationell organisation 

Du samtycker till att vi kan överföra dina personuppgifter till internationella organisationer eller tredje länder, dvs andra 

jurisdiktioner än den där du för närvarande är bosatt. I dessa situationer är 

  

Företaget kommer att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkra dina personuppgifter och garantera att 

registrerade personer har tillgång till verkställbara rättigheter och effektiva rättsmedel. 

Om du är bosatt i Europa eller en del av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (eller "EES"), bekräftar du att dessa 

åtgärder kommer att gälla när följande villkor är uppfyllda: 

 

 

Säkra personuppgifter 

Vi implementerar adekvata tekniska och operativa åtgärder för att tillhandahålla en lämplig skyddsnivå för våra lagrade 

personuppgifter. Dessa åtgärder är avsedda för oförutsebara situationer, såsom risken för bearbetning, särskilt oavsiktlig 

eller olaglig förstörelse, förlust, korruption, obehörig utgivning eller tillgång till inlämnade, insamlade eller hanterade 

personuppgifter. 



På grund av juridiska eller andra skyldigheter utanför vår kontroll kan vi vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter 

till tredje part, inklusive offentliga tjänstemän. I dessa situationer kan vår förmåga att reglera skyddsnivån för dina 

personuppgifter av sådana tredje parter vara begränsad. 

All onlineöverföring av personuppgifter kan inte garanteras vara helt säker. I linje med det kan företaget inte garantera 

säkerheten för dina personuppgifter när du skickar dem via internet. 

 

 

Länk till tredje parts webbplatser 

Webbplatsen kan innehålla länkar, webbplatser eller program från tredje part. Du bekräftar att vi inte har någon kontroll 

över sådana länkar och tjänster från tredje part eller hur de samlar in och använder dina personuppgifter. Därför är vi inte 

ansvariga för sådana tredje parter eller deras sekretess- och datasäkerhetspraxis. Denna policy täcker inte några 

aktiviteter genom sådana tredjepartswebbplatser eller appar. 

Vi råder dig att noggrant studera integritetspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller applikationer du använder innan 

du använder dem eller avslöjar någon personlig information. 

 

 

Rätt till tillgång 

Du har rätt att be företaget att bekräfta om det behandlar någon av dina personuppgifter. Om det gör det kan du begära 

att få se den informationen samt följande: 

•  Syftet med att behandla dina personuppgifter 

•  Personuppgifternas kategorier 

•  Mottagarna eller grupper av mottagare till vilka personuppgifterna har delats eller kommer att delas, inklusive 

mottagare i tredje parts länder utanför EES eller mottagare från internationella organisationer 

•  Om tillämpligt, personuppgifternas lagringstid och om inte tillämpligt, användningen av personuppgifter, 

kriterierna som används för att fastställa sådan varaktighet 

  

•  Rätten att lämna in ett klagomål till ett tillsynsorgan 

•  Alla relevanta uppgifter om källan till personuppgifterna om de inte erhållits från dig 

•  Hur profileringen används 

•  De relevanta åtgärderna relaterade till överföring av data om personuppgifterna överförs till ett tredjeland 

utanför EES eller till en internationell organisation 

Företaget kommer att tillhandahålla dig en kopia av de personuppgifter som det samlar in, där du kan debiteras en avgift 

för eventuella ytterligare kopior du begär. Om du skickar in din förfrågan online kommer materialet att levereras i en 

vanlig elektronisk form om inte annat anges. En sådan begäran om att få en kopia av personuppgifterna får inte bryta 

mot några rättigheter och privilegier. Därför har företaget rätt att avslå din begäran om den bryter mot andras rättigheter 

eller privilegier. 

 

 

Rätt att korrigera 

Du har rätt att begära att någon av dina felaktiga personuppgifter korrigeras av företaget. I linje med behandlingens mål 

kan du komplettera dina personuppgifter genom att lämna in den information som krävs till företaget. 

 

 

Rätt att avbryta 

Du har rätt att ta bort dina personuppgifter från företagets register om något av följande inträffar: 

•  Dina personuppgifter krävs inte längre för det avsedda syftet med insamling eller användning 



•  Du återkallar ditt samtycke som ligger till grund för behandlingen, och det finns inga andra lagliga skäl för 

behandlingen 

•  Du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter om den är baserad på våra eller en tredje parts legitima 

intressen och det inte finns några andra lagliga skäl för behandlingen 

•  Du invänder mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål 

•  Dina personuppgifter behandlades olagligt; och 

•  Dina personuppgifter måste tas bort för att uppfylla ett juridiskt krav i EU:s lag eller en medlemsstat som är 

relevant för företaget. Denna rätt är dock inte tillämplig om behandlingen krävs för att utföra en rättslig skyldighet som 

regleras av EU:s eller medlemsstats lagstiftning eller när behandlingen krävs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga 

anspråk. 

  

Rätt att begränsa behandlingen 

Om någon av följande situationer gäller har du rätt att begära att företaget begränsar behandlingen av dina 

personuppgifter: 

•  När du bestrider riktigheten av personuppgifterna, under en period som tillåter företaget att kontrollera 

riktigheten av din information 

•  När behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du inte har för avsikt att få dem raderade, och begär att 

användningen av dem begränsas istället 

•  När företaget inte längre behöver dina personuppgifter för sina behandlingsändamål, men du fortfarande behöver 

dem lagras för att fastställa, driva eller försvara rättsliga anspråk 

•  Om behandlingen av dina personuppgifter krävs för företaget eller en relevant tredje parts lagliga intressen, 

såvida vi inte visar tvingande lagliga skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och privilegier eller 

om vi behöver etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk 

•  När dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, inklusive profilering 

Anta att hanteringen av dina personuppgifter har begränsats efter din begäran. I så fall kommer sådana personuppgifter, 

förutom att de lagras, endast att hanteras med ditt samtycke och för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga 

anspråk, eller för att skydda någon annan fysisk persons eller juridiska persons rättigheter, eller baserat på ett betydande 

allmänintresse för EU eller en medlemsstat. 

 

 

Rättigheter till dataöverföring 

Du har rätt att få de personuppgifter du lämnat till företaget i ett strukturerat och maskinläsbart format och överföra 

dem till en annan processor om: 

•  Du samtyckte till behandlingen eller om den baseras på ett kontrakt där du är part 

•  Behandlingen utförs med automatiserade medel 

Om det är tekniskt genomförbart har du rätt att begära att dina personuppgifter överförs direkt från företaget till en 

annan personuppgiftsansvarig för att utöva din rätt till dataöverföring. Du erkänner att din rätt till dataöverföring inte bör 

kränka en annan persons rättigheter eller privilegier. 

 

 

Rätt att invända 

Du har rätt att när som helst, baserat på din specifika situation, invända mot hur dina personuppgifter hanteras, oavsett 

om det är baserat på de legitima intressen som eftersträvas av företaget eller en tredje part, inklusive profilering baserad 

på sådana lagliga problem. I så fall kommer vi inte att behandla dina personuppgifter ytterligare om det inte finns 

juridiska skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och privilegier eller för upprättande, verkställighet eller 

försvar av rättsliga anspråk. Vidare har du rätt att 

  



invänder uttryckligen närhelst dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, inklusive när profilering är 

relaterad till sådan direktmarknadsföring. 

 

 

Ändringar av denna policy 

Vi har rätt att ändra villkoren i denna policy från tid till annan, med omedelbar verkan. Vi kan men är inte skyldiga att 

meddela dig om ändringarna i denna policy, oavsett om sådana ändringar är betydande eller relevanta för dig. 

 


