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Integritetspolicy
Version: Doconomy AB Integritetspolicy v. 2.0

1. INLEDNING
På Doconomy vill vi att du alltid ska känna dig trygg och säker när du är i kontakt med oss. Ditt
förtroende är vår viktigaste tillgång och därför strävar vi efter att efterleva högt ställda krav vad
gäller etik och moral samt att vara transparenta och serviceinriktade i allt vi gör. Din rätt att alltid
hålla dina personuppgifter säkra och skyddade är centralt för oss. Vi strävar alltid efter att vara
öppna och ärliga med hur vi samlar in, behandlar och använder informationen som du delar med oss.

2. KONTAKTINFORMATION
Om du har några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter, denna
Integritetspolicy eller annars har kommentarer gällande Doconomys behandling av dina
personuppgifter, vänligen kontakta oss på:
Doconomy AB
Storgatan 8
114 51 Stockholm
E-mail: privacy@doconomy.com

3. NÄR DENNA INTEGRITETSPOLICY GÄLLER
Denna Integritetspolicy (hädanefter "Integritetspolicy") beskriver hur din information samlas in,
används och delas när du använder vår webbsida (https://doconomy.com), använder DOapplikationen (hädanefter "DO-appen") och/eller interagerar med oss genom andra digitala
mediekanaler. Policyn tillämpas för sådan behandling av dina personuppgifter som utförs i samband
med din användning av tjänster som tillhandahålls genom Doconomys webbsida
(https://doconomy.com), som drivs av Doconomy AB, samt sådan behandling av dina
personuppgifter som utförs i samband med din användning av DO-appen och/eller andra av våra
digitala mediekanaler (exempelvis sociala mediekanaler som drivs av Doconomy AB).
Doconomy AB, organisationsnummer 559163-0602, Storgatan 8, 114 51 Stockholm (hädanefter
"Doconomy", "vår", "oss" eller "vi") är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas
om dig i samband med din användning av Doconomys webbsida och DO-appen. Doconomy är också
personuppgiftsbiträde till Ålandsbanken, vår partnerbank som tillhandahåller bankprodukterna som
erbjuds i DO.
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Syftet med denna Integritetspolicy är att säkerställa att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in
om dig, varför vi samlar in och använder dessa och vem vi delar dem med, samt att förklara dina
rättigheter och valmöjligheter i förhållande till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vänligen
läs denna Integritetspolicy noggrant, och om du har några frågor eller behöver hjälp med anledning
av vår Integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

4. VEM KAN ANVÄNDA DO
Vi samlar inte in, och kommer inte att samla in, information från barn under 18 år. Våra tjänster
och/eller produkter är inte riktade till barn och vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från
barn. Om du är under 18 år får du inte använda våra tjänster och/eller produkter, inkluderat DOappen.
5. HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:
När du registrerar dig. När du registrerar dig via vår funktion för tidig registrering samlar vi in vissa
personuppgifter så att vi kan ge dig information om Doconomy (t.ex. din e-postadress och ditt
namn).
När du skapar och använder ditt konto i DO-appen. När du skapar ett användarkonto i DO- appen
och när du använder DO-appen, samlar vi in personuppgifter i syfte att tillhandhålla dig DO-appen
och därtill relaterade funktioner och tjänster. När du använder DO-appen samlar vi även in
personuppgifter relaterade till din användning av DO-appen (såsom hur du sparar och ditt
klimatavtryck).
Företagsförfrågningar. När du skickar en förfrågan via kontaktformulär på webbsidan, samlar vi in
personuppgifter i syfte att besvara din förfrågan.
Genom användande av vår webbsida. När du använder webbsidan samlar vi in personuppgifter om
ditt användande av webbsidan (såsom. från var du har besökt webbsidan och vad du har tittat på).

6. VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG
Doconomy kan komma att samla in och behandla följande kategorier av personuppgifter när du
använder Doconomys webbsida:
Registreringsuppgifter. När du registrerar dig via vår funktion för tidig registrering samlar vi in ditt
namn och din e-postadress.
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Uppgifter vid företagsförfrågningar. När du skickar en förfrågan via kontaktformulär på webbsidan
samlar vi in ditt namn och telefonnummer samt din e-postadress och därtill övriga uppgifter.
Uppgifter om användning av webbsidan. Det här är de personuppgifter som samlas in om dig när du
använder Doconomys webbsida, som kan inkludera URL-information, cookie-uppgifter, din IP-adress,
vilka typer av enheter du använder för att komma åt eller ansluta till webbsidan, enhetsattribut, typ
av nätverksanslutning och leverantör, nätverkets och enhetens prestanda, typ av webbläsare, språk,
information om geolokalisering och operationssystem. Vidare detaljer om vilken teknisk data som
behandlas av oss finns under avsnitt 12 Cookies.
Doconomy kan komma att samla in och behandla följande kategorier av personuppgifter när du
använder DO-appen:
Användaruppgifter. När du blir medlem eller använder DO-appen samlar vi in följande
personuppgifter om dig: e-postadress och telefonnummer.
Transaktionsuppgifter. När du använder DO-appen och utför transaktioner samlar vi in uppgifter om
dina överföringar till och från ditt DO Sparkonto och dina köp av klimatkompensationsrätter. I
samband med detta samlar vi in hur mycket du sparar samt volymen av köpta
klimatkompensationsrätter.
Uppgifter relaterade till interaktionen mellan dig och Doconomy. När du kontaktar oss av någon
anledning samlar vi in uppgifter relaterade till din begäran, vilket kan inkludera användaruppgifter
samt uppgifter relaterade till din begäran. Om du kontaktar vår kundsupport samlar vi in följande
kategorier av personuppgifter: användaruppgifter datum, tid, kontaktsätt, transaktionsuppgifter och
servicebegäran.
Teknisk data. När du åtkommer och använder DO-appen samlar vi in teknisk data, vilket inkluderar
IP-adress, enhetens ID, de typer av enheter du använder för att komma åt eller ansluta till DO-appen,
enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G) samt leverantör, nätverkets och enhetens
prestanda, operativsystem samt version av applikationen.

7. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande rättsliga
grund:
DOCONOMY AB
CORPORATE ID NO. 559163-0602
WWW.DOCONOMY.COM

STORGATAN 8
114 51 STOCKHOLM
SWEDEN

VERSION 2.0
DATE: 2020-09-04

DOCONOMY AB

Ändamål med
behandlingen
Vi använder dina
personuppgifter för att
tillhandahålla dig
nyheter rörande
Doconomy och för att
marknadsföra våra
produkter och tjänster
via e-post och/eller för
att komma ihåg dina
val i samband med vår
marknadsföring. Vi kan
även komma att
använda dina
personuppgifter för att
administrera
kundundersökningar
eller liknande
undersökningar som
du deltar i.
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Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen utförs med grunden
berättigat intresse efter en
intresseavvägning där Doconomy har
beaktat följande berättigade intressen:
●

●
●

●

●
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Registreringsuppgifter och
Uppgifter om användning
av webbsidan.

Doconomys intresse av att
tillhandahålla relevant information om
Doconomy samt våra produkter och
tjänster till dig när du har visat intresse
för Doconomy,
Doconomys intresse av att
marknadsföra våra produkter och
tjänster, och
Doconomys intresse av att veta vad du
tycker om våra produkter och tjänster
så att vi kan utveckla och förbättra
våra produkter och tjänster.

Ibland använder vi dina personuppgifter
för ändamål som är underordnade
tillhandahållandet av våra produkter och
tjänster. Under dessa omständigheter
anser vi att vi har ett berättigat intresse av
att behandla dina personuppgifter och
anser att fördelarna med denna lagring
och användning av dina personuppgifter
väger tyngre än potentiella konsekvenser
för dig och inte inskränker dina rättigheter
och friheter. De relevanta
omständigheterna inkluderar:
●

Vi använder dina
personuppgifter för att
förstå hur du åtkommer
och använder
Doconomys webbsida i

Kategorier av
personuppgifter som
används för ändamålet
med behandlingen

bestämma effektiviteten av våra
kampanjer och reklamer,
föreslå liknande produkter till dig som
du kan vara intresserad av samt för att
förstå vilka produkter som tilltalar våra
kunder, och
om du har avböjt vår marknadsföring
eller invänt mot att få e-post från oss,
så måste vi föra register över dina
preferenser för att säkerställa att vi
inte kontaktar dig om du har bett oss
att inte göra det.

Behandlingen utförs med grunden
berättigat intresse efter en
intresseavvägning där Doconomy har
beaktat följande berättigade intressen:
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för att säkerställa
webbsidans tekniska
funktionalitet, utveckla
nya produkter och
tjänster samt analysera
din användning av
Doconomys webbsida,
innefattande din
interaktion med
applikationer, reklam,
produkter och tjänster
som tillgängliggörs,
länkas till eller
tillhandahålls via
Doconomys webbsida.
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●
●

Doconomys intresse av att utveckla
och hålla dess produkter och tjänster
uppdaterade, och
Doconomys intresse av att veta vad
du tycker om våra produkter och
tjänster så att vi kan utveckla och
förbättra våra produkter och tjänster.

Ibland använder vi dina personuppgifter för
ändamål som är underordnade
tillhandahållandet av våra produkter och
tjänster. Under dessa omständigheter
anser vi att vi har ett berättigat intresse av
att behandla dina personuppgifter och
anser att fördelen med denna lagring och
användning av dina personuppgifter väger
tyngre än potentiella konsekvenser för dig
och inte inskränker dina rättigheter och
friheter. De relevanta omständigheterna
inkluderar:
● hålla våra tjänster, produkter och ITsystem säkra, och
● analysera och förbättra informationen
som vi samlar in.

Vi använder dina
personuppgifter för att
administrera ditt
Doconomymedlemskap samt för
att tillhandahålla DOappen inklusive
funktioner i DO-appen.

Behandlingen utförs med grund i det avtal
som du har med Doconomy för
tillhandahållandet av DO-appen.

Användaruppgifter.

Vi använder dina
personuppgifter och
därtill övriga uppgifter
vid förfrågningar via
kontakformulär för
företag.

Behandlingen utförs med grunden
berättigat intresse efter en
intresseavvägning där Doconomy har
beaktat följande berättigade intressen:

Uppgifter vid
företagsförfrågningar.

●

Doconomys intresse av att direkt
kunna kommunicera med dig om våra
produkter och tjänster, och

Doconomys intresse att marknadsföra,
utveckla och förbättra våra produkter och
tjänster samt tillgodose dina önskemål.
Vi använder dina
personuppgifter för att
kommunicera med dig
för
kundsupportrelaterade
ändamål.
DOCONOMY AB
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Behandlingen utförs med grund i det avtal
som du har med Doconomy för
tillhandahållandet av DO-appen.
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Vi använder dina
personuppgifter för att
förstå hur du åtkommer
och använder DOappen för att
säkerställa DOappens tekniska
funktionalitet, utveckla
nya produkter och
tjänster samt analysera
din användning av DOappen, innefattande
din interaktion med
applikationer, reklam,
produkter och tjänster
som tillgängliggörs,
länkas till eller
tillhandahålls via DOappen.
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Behandlingen utförs med grunden
berättigat intresse efter en
intresseavvägning där Doconomy har
beaktat följande berättigade intressen:
●
●

Transaktionsuppgifter och
Teknisk data.

Doconomys intresse av att utveckla
och hålla dess produkter och tjänster
uppdaterade, och
Doconomys intresse av att veta vad
du tycker om våra produkter och
tjänster så att vi kan utveckla och
förbättra våra produkter och tjänster.

Ibland använder vi dina personuppgifter för
ändamål som är underordnade
tillhandahållandet av våra produkter och
tjänster. Under dessa omständigheter
anser vi att vi har ett berättigat intresse av
att behandla dina personuppgifter och
anser att fördelen med denna lagring och
användning av dina personuppgifter väger
tyngre än potentiella konsekvenser för dig
och inte inskränker dina rättigheter och
friheter. De relevanta omständigheterna
inkluderar:
●
●

hålla våra tjänster, produkter och ITsystem säkra, och
analysera och förbättra informationen
som vi samlar in.

Vi använder dina
personuppgifter för att
kommunicera med dig
gällande
marknadsföring och
undersökningar via epost, notifikationer eller
andra meddelanden.

Behandlingen utförs med grunden
berättigat intresse efter en
intresseavvägning där Doconomy har
beaktat följande berättigade intressen:

Vi använder dina
personuppgifter för att
skicka information
gällande DO-appen till
dig via e-post,
notifikationer eller
andra meddelanden (ej
marknadsföring).

Behandlingen utförs med grund i det avtal
som du har med Doconomy för
tillhandahållandet av DO-appen.

Användaruppgifter.

Vi kan även komma att
använda dina

Behandlingen utförs med grunden
berättigat intresse efter en

Registreringsuppgifter,
Uppgifter om användning
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●

Registreringsuppgifter,
Uppgifter om användning
av webbsidan,
Användaruppgifteroch
Teknisk data.

Doconomys intresse av direkt
marknadsföring för att kunna
kommunicera med dig om våra
produkter och tjänster för att vi ska
kunna marknadsföra, utveckla och
förbättra våra produkter och tjänster.
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personuppgifter för att
förhindra, upptäcka,
utreda och vidta
åtgärder mot brottslig
aktivitet, bedrägeri eller
missbruk av, eller
skada, mot vår
webbsida eller vårt
nätverk eller
överträdelse av
användarvillkoren för
webbsidan eller denna
Integritetspolicy samt
för att vidta åtgärder
mot andra hot mot
Doconomys eller tredje
parts rättigheter.

intresseavvägning där Doconomy har
beaktat följande berättigade intressen:

Vi kan även komma att
använda dina
personuppgifter för att
efterleva tillämpliga
lagar, regelverk,
domstolsbeslut,
myndighets- eller
polisbegäran.

Fullgörande av rättslig förpliktelse som
åvilar Doconomy.

●

●
●
●

Doconomys intresse av att utreda
misstankar om missbruk av vår
webbsida samt vidta åtgärder mot
missbruk av webbsidan eller
överträdelser av användarvillkoren för
vår webbsida eller denna
Integritetspolicy,
Doconomys intresse av att utreda och
samla bevis för brottslig aktivitet eller
hot mot dess intressen,
en tredje parts intresse av att utreda
och bevisa brottslig aktivitet eller hot
mot dess intressen, och/eller
svenska eller utländska myndigheters
intresse av att vidta brottsbekämpande
åtgärder eller samla in bevis för
sådana ändamål.

av webbsidan,
Användaruppgifter,
Transaktionsuppgifter,
Uppgifter relaterade till
interaktionen mellan dig
och Doconomy och
Teknisk data.

Registreringsuppgifter,
Användaruppgifter,
Transaktionsuppgifter,
Uppgifter relaterade till
interaktionen mellan dig
och Doconomy och
Teknisk data.

8. DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare och under följande
omständigheter och av följande skäl:
Samarbetspartners. Doconomy arbetar med samarbetspartners för att tillhandahålla dig bästa
möjliga service. Sådana samarbetspartners är främst banker och andra finansiella institutioner som
tillhandahåller sparkonton, kreditlån, osv. Doconomy delar dina personuppgifter med dessa
samarbetspartners endast när det är nödvändigt för att du ska kunna få tillgång till de tjänster som
du valt.
Doconomys anställda. Våra anställda kommer endast att behandla dina personuppgifter om det
nödvändigt för att de ska kunna utföra sina uppgifter och dessa anställda behandlar endast dina
personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med denna Integritetspolicy. Samtliga av våra
anställda har förbundit sig till sekretess beträffande behandlingen av dina personuppgifter.
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Tredjepartsleverantörer. Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som assisterar
Doconomy genom att tillhandahålla särskilda tjänster i samband Doconomys verksamhet och som
därför behandlar personuppgifter för Doconomys räkning. Detta inkluderar:
●
●
●

leverantörer av IT-infrastruktur och värdleverantörer,
leverantörer av IT-support, och
andra tredjepartsleverantörer, såsom leverantörer av programvara och tjänsteleverantörer
som underlättar eller tillhandahåller särskilda tjänster i relation till vår webbsida och/eller
DO-appen.

Dessa tredjepartsleverantörer är auktoriserade att använda dina personuppgifter endast när det är
nödvändigt för att tillhandahålla deras tjänster till oss och dessa leverantörer har ingen självständigt
rätt att behandla eller dela dina personuppgifter.
Efterlevnad av lag och rättsliga processer. När vi följer domstolsbeslut eller deltar i rättsliga
processer, eller för att fastställa eller göra gällande våra rättigheter eller försvara oss mot rättsliga
anspråk. När vi efter eget omdöme anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att utreda,
förhindra eller vidta åtgärder mot olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar
potentiella hot mot någons fysiska säkerhet eller när det annars krävs enligt lag.
Sammanslagning eller förvärv. När vi behöver överföra information om dig om vi förvärvas eller slås
samman med ett annat företag. Om Doconomy är involverad i en sammanslagning, ett förvärv eller
försäljning av samtliga eller en del av dess tillgångar, kommer du att meddelas efteråt via e-post
och/eller ett tydligt meddelande på vår webbsida gällande ändringar av ägarskap eller användning av
dina personuppgifter, samt gällande de valmöjligheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

9. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND
Vi strävar efter att alltid välja leverantörer inom EU/EES. Ibland behöver vi dock överföra dina
personuppgifter till leverantörer och samarbetspartners som är etablerade utanför EU/EES. Dina
personuppgifter kan därför bli föremål för dataskyddslagstiftning som skiljer sig åt från de i ditt
hemland.
De personuppgifter som vi samlar in från dig kan i begränsade situationer överföras till och
behandlas i ett land utanför EU/EES (d.v.s. ett så kallat tredje land), inklusive länder där EUkommissionen inte anser att det finns en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I sådant fall
kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder som krävs enligt tillämplig lag för att en sådan
gränsöverskridande överföring av personuppgifter ska efterleva tillämplig lag. Vi kommer endast att
överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES när (i) EU-kommissionen har beslutat att
det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå, (ii) överföringen skyddas genom
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standardiserade dataskyddsbestämmelser (enligt artikel 46.2 i dataskyddsförordningen (2016/679)
("Dataskyddsförordningen")) (se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third- countries_en), eller (iii)
mottagaren är certifierad enligt USA-EU Privacy Shield-regelverket (enligt artikel 45 i
Dataskyddsförordningen) (se https://www.privacyshield.gov/welcome). För att ta del av information
om de mekanismer som vi stödjer oss på för att skydda överföringen, vänligen kontakta oss.

10. LAGRING OCH RADERING AV UPPGIFTER
Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs för ändamålet med behandlingen samt för
berättigade och nödvändiga verksamhetsändamål, såsom utförandet av informationsdrivna
verksamhetsbeslut om nya funktioner och erbjudanden, efterlevnaden av våra rättsliga skyldigheter
samt för att lösa tvister. Vänligen se våra specifika lagringsperioder för dina personuppgifter nedan.
Uppgifter

Lagringsperiod

Registreringsuppgifter och Uppgifter om
användning av webbsidan.

Vi behåller dessa uppgifter i 12 månader från det
att de samlas in.
Doconomy kommer inte att spara dina
personuppgifter efter denna period, såvida inte
lagring av uppgifterna krävs för att efterleva
lagstiftning eller skydda Doconomys rättsliga
intressen (t.ex. i samband med en pågående
rättslig process) och i sådant fall endast så länge
det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med
den fortsatta behandlingen.

Uppgifter kring ditt Doconomy-medlemskap

Vi behåller dessa uppgifter så länge du har ett
konto i DO-appen (så länge du är Doconomymedlem) och för en period om 12 månader efter
det att du avslutar ditt konto i DO- appen.
Doconomy kommer inte att spara dina
personuppgifter efter denna period, såvida inte
lagring av uppgifterna krävs för att efterleva
lagstiftning eller skydda Doconomys rättsliga
intressen (t.ex. i samband med en pågående
rättslig process) och i sådant fall endast så länge
det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med
den fortsatta behandlingen.

Uppgifter relaterade till interaktionen mellan
dig och Doconomy

DOCONOMY AB
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Vi behåller dessa uppgifter i 12 månader från det
att de samlas in. Doconomy kommer inte att
spara dina personuppgifter efter denna period,
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pågående rättslig process) och i sådant fall
endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla
ändamålet med den fortsatta behandlingen.

11. LÄNKAR OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART
Webbsidan och/eller DO-appen kan komma att inkludera länkar till webbplatser och tjänster som
tillhandahålls eller underhålls av tredje parter. Sådana webbsidor och/eller tjänster från tredje parter
kan ha deras egna användarvillkor och integritetspolicies och din användning av sådana webbsidor
och/eller tjänster kommer att underkastas och omfattas av sådana användarvillkor och
integritetpolicies. Du bör gå igenom användarvillkoren och integritetspolicyn för varje webbsida
och/eller tjänst som du besöker/använder. Du är införstådd i och godkänner att Doconomy inte
stödjer eller ansvarar för beteendet, funktionerna eller innehållet av sådana webbsidor och/eller
tjänster från tredje part, eller för transaktioner som du kan ingå med leverantören av sådana
webbsidor och/eller tjänster.

12. COOKIES
Vi använder cookies för att göra vår webbsida (https://doconomy.com) och våra sociala
mediekanaler enklare att använda och för att bättre anpassa dem och våra produkter till dina
intressen och behov. Cookies hjälper oss att komma ihåg dina preferenser. De uppgifter som samlas
in genom cookies används för att optimera webbsidan för våra besökare och för att tillhandahålla
riktad information till DOs nvändare och potentiella kunder till Doconomy.
Cookies kan även användas för att påskynda dina framtida aktiviteter och upplevelser på vår
webbsida och digitala mediekanaler. Vi använder även cookies för att sammanställa anonym och
aggregerad statistik som låter oss förstå hur användare använder vår webbsida och våra digitala
mediekanaler samt för att hjälpa oss förbättra strukturen och innehållet på vår webbsida och i våra
digitala mediekanaler.
Cookies är små textfiler som laddas ned till din dators hårddisk genom din webbläsare (om du tillåter
det) och som tillåter webbsidans eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare
samt fånga upp och komma ihåg viss information. Vi använder exempelvis cookies för att hjälpa oss
att sammanställa aggregerade uppgifter om trafik och interaktioner på webbsidan så att vi kan
erbjuda bättre upplevelser och verktyg på webbsidan i framtiden.
DOCONOMY AB
CORPORATE ID NO. 559163-0602
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Du kan tänka på cookies som klistermärken. Varje gång du besöker en webbsida "sätter den ett
klistermärke på dig" så att den kan komma ihåg hur många gånger du besökt webbsidan, hur lång tid
du tillbringat där och vad du har gjort. Detta låter webbsidan visa dig saker som är relevanta för dig,
baserat på information som du har angett och saker som du har tittat på. Lagringstiden beror på
cookien, men är generellt mellan fem minuter och upp till två år. Vänligen notera att begreppet
cookie egentligen beskriver en rad olika tekniker, innefattande pixeltaggar (transparenta grafiska
bilder placerade på en webbsida eller i ett e-post som indikerar att en sida eller ett e-post har visats),
mobilenhetsidentifierare samt webblagring som används i programvara på en stationär enhet eller
webblagring som används i mobila enheter.
Det finns några olika kategorier av cookies, inklusive:
Förstapartscookies är våra egna cookies, vilka vi använder för att förbättra din upplevelse. Dessa är
associerade med en användares personuppgifter. Inga tredje parter har tillgång till informationen
som vi samlar in genom våra egna cookies.
Tredjepartscookies är cookies som tredje parter placerar på vår webbsida och/eller våra digitala
mediekanaler för att tillhandahålla deras tjänster, inklusive marknadsföringscookies. Dessa tredje
parter placerar cookies (tredjepartscookies) på din enhet för vår räkning när du besöker våra digitala
mediekanaler för att de ska kunna tillhandahålla deras tjänster. Du finner mer information om dessa
cookies i deras integritetspolicies. Vi kontrollerar inte dessa cookies.
Permanenta cookies. Dessa är cookies som stannar på din enhet för en bestämd tidsperiod eller till
dess att du raderar dem. Permanenta cookies används exempelvis för att komma ihåg om en
användare återvänder till en webbsida, så att webbsidan kan visa nyheter för den återvändande
användaren eller anpassa webbsidan till den återvändande användarens tidigare val på webbsidan.
Sessionscookies. Sessionscookies skapas temporärt i din webbläsares undermapp när du besöker en
webbsida och raderas automatiskt när du lämnar webbsidan. En sessionscookie kan exempelvis
användas för att komma ihåg vilket språkval en användare gjort på webbsidan.
Sessionscookies används för att möjliggöra vissa funktioner på vår webbsida och/eller våra digitala
mediekanaler och tjänster för att bättre förstå hur du interagerar med vår webbsida och digitala
mediekanaler och för att övervaka aggregerad användning och dirigera internettrafik. Till skillnad
från permanenta cookies, raderas sessionscookies från din dator när du stänger din webbläsare. De
sparar vanligtvis en anonym sessions-identifierare på din dator, vilket tillåter dig att bläddra på en
webbsida/applikation (exempelvis) utan att behöva logga in för varje sida.
Vi och våra tjänsteleverantörer kan komma att använda cookies och tracking-tekniker när du
interagerar med vår websida och/eller våra digitala mediekanaler för en rad olika anledningar,
beskrivet i detalj nedan.
DOCONOMY AB
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Nödvändiga

Vi använder cookies och andra tracking-tekniker för
systemadministration, för att övervaka trafik och motverka
bedräglig aktivitet, förbättra säkerheten på webbsidan samt
för att tillhandahålla grundläggande funktioner på
webbsidan.

Funktionalitet

Vi använder cookies och andra tracking-tekniker för att
informera oss om du har besökt webbsidan förut och för att
göra webbsidan enklare att använda, innefattande att
komma ihåg dina preferenser och inställningar (såsom
språkval, textstorlek och typsnitt).

Analys och prestanda

Vi använder cookies och andra tracking-tekniker för att
utvärdera prestandan på vår webbsida, för att räkna antalet
besökare på webbsidan och för att övervaka hur användare
navigerar och använder webbsidan, i syfte att förbättra
prestandan av, och innehållet som erbjuds via, webbsidan.

Riktade

Vi använder cookies för att registrera din användning av
webbsidan, sidorna du har besökt samt länkarna du har
klickat på. Vi kommer att använda denna information för att
göra vår webbsida mer relevant för dina intressen och för
att göra marknadsföring relevant för dig och dina intressen.

Följande cookies används på vår webbsida och/eller digitala mediekanaler (inklusive våra sociala
mediekanaler):
Vem placerar
cookien?

Typ

Ändamål

Lagring

Förstaparts eller
tredjeparts
cookie

Cookie- typ

Doconomy

httpcookie

Används för
att särskilja
användare

2 år

Förstaparts

Analys och
prestanda
(använder
Google
Analytics).

httpcookie

Används för
att särskilja
användare

24 timmar

Förstaparts

Analys och
prestanda
(använder

(_ga)

Doconomy
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(-gid)

Google
Analytics).

Doconomy

httpcookie

(gat_gtag_UA_129625
451_1)

Används för
att begränsa
antalet
förfrågninga
r

1 minut

Förstaparts

Analys och
prestanda
(använder
Google
Analytics).

Plug-in cookies för sociala medier
Vi använder sociala medier-knappar på vår webbsida och i våra digitala mediekanaler, vilket tillåter
dig att dela innehåll och interagera med ditt sociala nätverk på plattformar såsom Facebook,
Instagram och Twitter. Dessa sociala medier-plattformar kan placera deras egna cookies på din enhet
när du använder sociala medier-knapparna. Vi kontrollerar inte dessa cookies och vi rekommenderar
att du kollar på sociala mediers webbsidor för mer information om deras cookies och hur du kan
hantera dem.
Vår webbsida och/eller digitala mediekanaler använder följande plug-in cookies för sociala medier:
Vem placerar
cookien?

Typ

Ändamål

Förstaparts- eller
tredjepartscookie

Facebook

Permanent
cookie

Sociala medier-knapp för Facebook:
Cookies används för att underlätta delandet
av innehåll från vår webbsida och/eller
sociala mediekanaler på Facebook.

Tredjepartscookie

Twitter

Permanent
cookie

Sociala medier-knapp för Twitter: Cookies
används för att underlätta delandet av
innehåll från vår webbsida och/eller sociala
mediekanaler på Twitter.

Tredjepartscookie

Instagram

Permanent
cookie

Sociala medier-knapp för Instagram:
Cookies används för att underlätta delandet
av innehåll från vår webbsida och/eller
sociala mediekanaler på Instagram.

Tredjepartscookie

LinkedIn

Permanent
cookie

Sociala medier-knapp för Linkedin: Cookies
används för att underlätta delandet av
innehåll från vår webbsida och/eller sociala
mediekanaler på Linkedin.

Tredjepartscookie

Du kan stänga av cookies när du vill!
Du kan återkalla eller ändra ditt samtycke till vår användning av cookies när du vill. Du kan välja att
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din dator ska varna dig varje gång en cookie skickas eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Du
gör detta genom dina webbläsarinställningar. Varje webbläsare kan vara annorlunda, så titta på din
webbläsares hjälpmeny för att lära dig det rätta sättet att ändra dina cookies. Om du inaktiverar
cookies kommer vissa funktioner att inaktiveras och vissa funktioner på webbsidan riskerar att inte
fungera som de ska.
För att välja bort att spåras av sociala medier-knappar på respektive sociala mediekanal och de
webbsidor som du besöker, kan du gå till allmänna inställningar på ditt Facebook-, Twitter-,
Instagram- eller Linkedinkonto, och ändra inställning.

13. ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Doconomy reserverar sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Doconomy kommer,
innan någon väsentlig ändring av denna Integritetspolicy sker, att tillhandahålla dig ett tydligt
meddelande, som under omständigheterna bedöms lämpligt, t.ex. genom att visa ett tydligt
meddelande på vår webbsida och/eller i DO-appen.

14. DINA RÄTTIGHETER
Du har flera rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, vänligen läs avsnitten nedan
noggrant för att få information om dina rättigheter.
Rätt till tillgång. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig
och få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig, innefattande information om
behandlingen (t.ex. ändamålen för behandlingen och mottagare till vilka personuppgifter har
delats med eller som de kommer att delas med), genom att begära ett så kallat
registerutdrag. Registerutdrag begärs genom Doconomys kundsupport
support@doconomy.com. Vänligen notera att vi, om vi mottar en tillgångsförfrågan från dig,
kan komma att begära ytterligare information från dig för att säkerställa en effektiv
handläggning av din förfrågan och för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse. Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga personuppgifter som vi
behandlar om dig rättade. Detta innefattar även rätten att, med beaktande av
ändamålet/ändamålen med behandlingen, komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter som vi behandlar om dig.
Rätt till radering. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål och
Doconomy är skyldig att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om exempelvis
personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in eller
annars behandlats, eller om du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig
och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Vänligen notera att vi inte är

DOCONOMY AB
CORPORATE ID NO. 559163-0602
WWW.DOCONOMY.COM

STORGATAN 8
114 51 STOCKHOLM
SWEDEN

VERSION 2.0
DATE: 2020-09-04

DOCONOMY AB

SIDA 15/16

skyldiga att radera personuppgifter om vi kan visa att behandlingen är nödvändig,
exempelvis för att efterleva en rättslig förpliktelse som åvilar Doconomy, eller för att
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller om det finns andra berättigade
grunder för att spara uppgifterna.
Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att Doconomy begränsar behandlingen av dina
personuppgifter under vissa villkor, exempelvis om du bestrider att personuppgifterna är
korrekta kan behandlingen begränsas under en tid för att Doconomy ska kunna kontrollera
huruvida personuppgifterna är korrekta eller om Doconomy inte längre behöver
personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Rätt att invända. Du har rätt att, när som helst och av skäl som hänför sig till din specifika
situation, invända mot Doconomys behandling av dina personuppgifter om behandlingen
grundar sig på exempelvis ett berättigat intresse. Om du invänder mot sådan behandlingen
får Doconomy inte längre behandla dina personuppgifter med denna rättsliga grund, såvida
Doconomy inte kan visa på tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tynger än
dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller
försvara ett rättsligt anspråk.
Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att, under vissa villkor, få en kopia av de
personuppgifter som rör dig och som du själv tillhandahållit Doconomy i ett strukturerat,
allmänt vedertaget digitalt format och har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig utan att Doconomy försöker hindra detta, om Doconomys behandling
av dina personuppgifter grundas på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal och
behandlingen sker automatiskt. Du har i så fall rätt att begära att personuppgifterna från
Doconomy ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt
möjligt för oss.
Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtyckte som du har gett till Doconomy för
behandlingen av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till
privacy@doconomy.com. Om du återkallar ditt samtycke, vänligen notera att detta inte
påverkar lagligheten av behandlingen som skedde med stöd av samtycket innan det
återkallades och att Doconomy, under vissa omständigheter, kan ha en annan rättslig grund
för behandlingen och därför kan ha rätt att fortsätta behandlingen. Vänligen notera att om du
återkallar ditt samtycke så är det inte säkert att Doconomy kan tillhandahålla dig det du har
begärt och att det inte är säkert att du kommer att kunna använda appen eller delar av
denna.
Du har rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet (såsom Datainspektionen) i
det land där du bor, i det land där du arbetar eller i det land där det påstådda intrånget
begåtts om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig
dataskyddslagstiftning.
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Om du önskar få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig eller om du i övrigt
vill utöva dina rättigheter enligt ovan nämnda rättigheter, vänligen kontakta oss på
privacy@doconomy.com.
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