weSwapps Datapolitik
Gældende fra 15. marts 2018

1. Om weSwapps Datapolitik
Når du anvender UniqParking ApS, Spotorno Alle 8., DK-2630 Taastrup (”weSwapp”)
tjenester, afgiver du visse personoplysninger til weSwapp. I denne datapolitik
(”weSwapps Datapolitik”) beskrives det, hvilke typer af personoplysninger weSwapp
indsamler, hvorfor weSwapp indsamler disse personoplysninger og hvad weSwapp
anvender personoplysningerne til – alt sammen for at give dig overblik over dine
rettigheder.
weSwapp behandler personoplysninger i overensstemmelse med lov om behandling
af personoplysninger (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer)
(”Persondataloven”) samt øvrig gældende lovgivning for beskyttelse af privatlivet
(herunder eventuel lovgivning implementeret i henhold til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger). Derudover er weSwapps datapolitik også omfattet af EU
Persondataforordningen gældende pr 25. maj 2018.

2. Hvad gør vi med dine personlige oplysninger
(persondatapolitik)?
weSwapps indsamling og behandling af personoplysninger er omfattet af forordning
om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679), der er en direkte bindende retsakt.
Forordningen giver nogle nye rettigheder til enkeltpersoner og styrker nogle af de
rettigheder, der allerede findes i direktiv 95/46/EF. Direktiv 95/46/EF ophæves med
virkning fra 25. maj 2018. Vores politik er gjort forenelig med forordning (EU)
2016/679 og er derfor også forenelig med direktiv 95/46/EF samt nationale
gennemførelse heraf, indtil de forældes den 25. maj 2018.
For at du kan indgå aftale med os på weSwapp brugerfladen, har vi brug for følgende
oplysninger:
Email
Evt. password
Evt. telefonnummer
Informationer om din bil:
- Mærke
- Model
- Den primære farve
- 3 sidste tegn på nummerpladen
- Evt. et billede af bilen

Vi foretager registreringen af dine og din(e) bil(ers) personoplysninger med det
formål at kunne levere funktionerne i weSwapp brugerfladen. Personoplysningerne
registreres hos weSwapp, og opbevares indtil du ophører med at være bruger. Når
der indsamles personoplysninger via weSwapp brugerfladen, sikrer vi, at det altid
sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om
præcis hvilke oplysninger, der indsamles, og hvorfor.
Den dataansvarlige hos weSwapp kan kontaktes på dpo@weswapp.com.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Kun passwords gemmes krypteret.
Vi krypterer kundeoplysninger, når/hvis de transmitteres.
Tredjepart
Personoplysninger bliver ikke delt med nogen tredjepart, undtagen under
omstændigheder hvor en sådan deling er nødvendig for at levere vores tjenester. Det
kunne f.eks. være en teknologivirksomhed, der behandler eller leverer systemer og
teknologi, der forbedrer vores produkter og tjenester, og vi vil dele nødvendige
oplysninger i sådanne sager. Serviceudbydere får kun tilladelse til at få de
personoplysninger, de skal bruge for at kunne levere tjenesten. Hvis brugere ikke
ønsker, at vi skal dele personoplysninger med disse virksomheder, skal der rettes
henvendelse til dpo@weswapp.com.
Vi offentliggør ikke personoplysninger til tredjeparter, så de kan markedsføre deres
produkter eller tjenester til vores kunder.
I visse situationer kan weSwapp blive bedt om at offentliggøre personoplysninger
som svar på retshåndhævelseskrav fra tilsynsmyndigheder for at opfylde kravene i
forordning (EU) 2016/679. Vi kan også offentliggøre personoplysninger, hvis loven
tilsiger det, f.eks. i forbindelse med imødekommelse af en vidneindkaldelse eller
andre retslige skridt, når vi i god tro mener, at offentliggørelse er nødvendig for at
beskytte vores rettigheder, beskytte kunders eller andres sikkerhed, i forbindelse med
efterforskning af bedrageri eller som svar på en regeringsforespørgsel.
Oplysning om placering
Ved anvendelse af weSwapps Tjenester, indsamler weSwapp oplysninger om din
mobiltelefons fysiske placering, såfremt du har tilladt App’en adgang til tjenester, der
anvender din placering. Dette er en nødvendighed for, at kunne benyttes App’ens
funktionaliteter.
Betalingsoplysninger
Når du overfører penge til din weSwapp konto, vil du blive bedt om
kreditkortoplysninger. Disse info gemmes IKKE hos weSwapp. Disse skal indtastes
hver gang.

Når du skal trække penge ud fra din weSwapp konto, vil du blive bedt om konto- og
bankoplysninger. Disse info gemmes IKKE af weSwapp. Disse skal indtastes hver
gang.
Samtykke
weSwapp har efter samtykke ret til at sende dig marketing-emails. Den særlige form
for samtykke skal gives utvungent, specifikt og utvetydigt. Disse krav er opfyldt, når
du har tilvalgt at modtage marketing-emails (aktivt tilvalgt).
Du har altid ret til at modsætte dig, gratis og efter anmodning, behandlingen af
personoplysninger, der relaterer sig til dig vedrørende direkte
markedsføringsaktiviteter uden at skulle komme med særlige grunde. Du kan gøre
dette ved at kontakte os på dpo@weswapp.com. Når en bruger har gjort indsigelse,
vil denne brugers personoplysninger ikke længere blive brugt til direkte
markedsføring.
Markedsførings-emails indeholder oplysninger, som vi tror, kan have din interesse,
såsom nye oplysninger om vores produkter og tjenester.
Indsigelse
Som registreret hos weSwapp har du altid ret til at gøre indsigelse mod
registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig
og dine børn. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i
forbindelse hermed rettes til weSwapp via e-mail dpo@weswapp.com.

3. Ret til korrektion, tilbagekaldelse af samtykke etc.
Såfremt du konstaterer, at de af weSwapp registrerede personoplysninger er
ukorrekte, mangelfulde eller behandles i strid med ovenstående formål (se pkt. 3) og
Persondataloven eller øvrig relevant lovgivning, kan du anmode weSwapp om at
korrigere, blokere eller slette sådanne personoplysninger. Anmodning om korrektion,
blokering eller sletning skal afgives per e-mail til weSwapps kundeservice.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personlige
oplysninger.

5. Oplysninger om placering
weSwapp kan indsamle, behandle og dele din mobiltelefons nøjagtige geografiske
placering her og nu, for at kunne udbyde visse af weSwapps Tjenester. For at
sådanne placeringsbaserede oplysninger kan indsamles, skal du tillade funktionen
”tillad brug af placering" på din mobiltelefon.
Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at weSwapp indsamler, behandler
og deler sådanne placeringsbaserede oplysninger ved at holde op med at anvende
Tjenester udbudt af weSwapp, som kræver placeringsbaserede oplysninger for at
virke, og ved at slå funktionen "tillad brug af placering” fra på din mobiltelefon.

6. Cookies
weSwapp respekterer brugernes privatliv og er forpligtede til at beskytte alle former
for personlige oplysninger, som brugerne har sendt til vores hjemmeside.
Ved at skaffe sig adgang til, browse på og/eller bruge vores hjemmeside, anerkender
du, at du har læst, forstået og er enig i at være omfattet af denne cookiepolitiks vilkår
og betingelser og indvilliger derfor i at bruge cookies i henhold til disse vilkår.
I almindelighed kan vores brugere besøge vores hjemmeside uden at fortælle os,
hvem de er, og uden at afsløre nogen former for personlige oplysninger. Vores
hjemmeside bruger cookies for at sikre den bedste brugeroplevelse. Cookies er små
tekstfiler, der er placeret i brugerens indretning til at spore brugsspor og registrere
præferencer. Vores cookies indeholder ikke oplysninger, som kan identificere
personer.
Cookies kan enten være ”persistent”-cookies eller ”session”-cookies: En
persistent-cookie opbevares af en webbrowser og gælder, indtil dens indstillede
udløbsdato, hvis den ikke slettes af brugeren før udløbsdatoen. En session-cookie
udløber derimod ved afslutningen af en brugerkonsultation, når webbrowseren
lukkes. Vi bruger både session- og persistent-cookies på vores hjemmeside.
Vi bruger også Google Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside. Vores
udbyder af analysetjenester genererer statistik og andre oplysninger om
hjemmesidebrug ved hjælp af cookies. De cookies til webanalyse, som vi bruger på
vores hjemmeside, har følgende navne: _ga, _gat.
De oplysninger, der frembringes i relation til vores hjemmeside, bruges til at skabe
rapporter om brugen af vores hjemmeside.
Vores udbyder af analysetjenesters persondatapolitik er tilgængelig på:
http://www.google.com/policies/privacy/
Brugere kan administrere og/eller slette cookies – for flere oplysninger, se venligst
aboutcookies.org. At blokere eller slette alle cookies har en negativ indflydelse på
mange hjemmesiders stabilitet. Hvis brugere vælger at blokere vores cookies, er de
ikke i stand til at bruge alle hjemmesidens egenskaber.

7. Ændringer af weSwapps Datapolitik
Politikken kan fra tid til anden blive opdateret, f.eks. på grund af modificeringer af
relevant lovgivning eller ændringer i vores virksomhedsstruktur. Vi tilskynder alle
vores brugere til med jævne mellemrum at genlæse denne side for de seneste
oplysninger om vores databeskyttelsespraksis.

8. Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål eller kommentarer til weSwapps Datapolitik, bedes du kontakte
weSwapps kundeservice.
E-mailadresse: info@weSwapp.dk
Spørgsmål vil blive behandlet hurtigst muligt og vil normalt blive besvaret inden for 2
dage.
***

