
 

Uppgiftsskydd 
 
Din rätt till kontroll över dina personuppgifter samt skyddet av din integritet när vi 
behandlar personuppgifterna samt när du besöker vår webbplats är av särskild vikt för 
Deutsche Leasing Group. För att garantera detta skydd har Deutsche Leasing Group 
infört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Nedan ges en översikt över 
vilka personuppgifter som behandlas och för vilket ändamål. 
 

I Allmänt om databehandling 

1. Dataskyddsförordningen GDPR - behandling av uppgifter 
Personuppgifter som du lämnar när du besöker vår webbplats kommer att behandlas i 
enlighet med bestämmelserna i allmänna dataskyddsförordningen (DGPR) och annan 
gällande lagstiftning. 
  

2. Rättslig grund 
Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att skydda Deutsche Leasing 
AG:s eller tredje parts legitima intressen och om den registrerades intressen, 
grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än det förstnämnda, skall artikel 
6.1 f GDPR tillämpas som rättslig grund för behandlingen. 
  

3. Radering av personuppgifter och lagringstid 
Den registrerades personuppgifter ska raderas eller blockeras så snart syftet med 
lagringen inte längre uppfylls. 

 

 

II Tillhandahållande av webbplatsen och upprättande av 

loggfiler 

1. Beskrivning, omfattning och rättslig grund för databehandling av personuppgifter 
Varje gång du besöker vår webbplats registrerar vårt system automatiskt data och 
information från den anslutandedatorn- Följande uppgifter samlas in: 
1) Information om typ av webbläsare och version som används. 
2) Användarens operativsystem. 
3) Användarens internettjänsteleverantör. 
4) Användarens IP-adress. 
5). Datum och tidpunkt för anropet. 
6) De webbplatser som användarsystemet kommer åt denna webbplats från. 
7) De webbplatser som användaren besöker via denna webbplats.  
Dessa uppgifter lagras också i våra systemloggfiler. Uppgifterna sparas inte tillsammans 
med andra personuppgifter som gäller användaren. 
 

2. Rättslig grund för databehandling 
Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av personuppgifter och loggfiler bygger på 
artikel 6.1 f GDPR. 
  

3. Syftet med databehandlingen 



Systemet måste kunna lagra användarens IP-adress tillfälligt och på kort sikt för 
attanvändaren ska få åtkomst till webbplatsen från sin dator. För detta ändamål sparas 
användarens IP-adress under tiden för besöket. 
Loggfilerna sparas för att säkerställa att webbplatsen fungerar. Uppgifterna behövs 
också för att optimera webbplatsen och garantera säkerheten i våra informationssystem. 
Någon utvärdering av personuppgifterna i marknadssyfte görs inte i detta sammanhang. 
Det är också i dessa syften som vi har ett legitimt intresse av den databehandling 
som avses i artikel 6.1 f GDPR. 
  

4. Lagringstid 
Uppgifterna raderas när användaren lämnar webbplatsen. Webbserverloggfilerna sparas 
i 90 dagar och finns sedan kvar på backup-band i 30 dagar. Besökarnas IP-adresser 
raderas eller avidentifieras så att de inte längre kan hänföras till den anslutande datorn. 
  

5. Möjlighet att överklaga eller radera personuppgifter 
För att kunna tillhandahålla webbplatsen för användare och spara erforderliga uppgifter i 
loggfiler krävs att data samlas in och bearbetas. Det finns därför ingen möjlighet för 
användaren att göra invändningar mot detta. 

 
 

III Användning av kakor 

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen 
Denna webbplats använder sig av tidsbestämda kakor för att göra en statistisk 
utvärdering av hur webbplatsen används och för att analysera och optimera 
funktionerna. Vi använder också kakor för att göra webbplatsen mer användarvänlig. 
Vissa delar av webbplatsen kräver att webbläsaren på besökarens dator kan identifieras 
även efter att användaren besökt en annan del av webbplatsen. I kakorna sparas och 
överförs uppgifter såsom språkinställningar och inloggningsinformation. Kakor är små 
textfiler som sparas i webbläsaren eller i webbläsaren på användarens dator. När du 
besöker en webbplats kan en kaka sparas i operativsystemet på din dator. Kakor utgör 
ingen del av ditt datorsystem och kan inte orsaka skador. De flesta webbläsare är 
inställda så att de automatiskt accepterar kakor. Kakor på din dator gör det möjligt att 
entydigt identifiera din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen, vilket 
underlättar användbarheten. 
Du kan förhindra att kakor sparas på din dator genom att avaktivera inställningen eller 
ställa in webbläsaren så att du informeras om när kakor används eller så att du kan neka 
att kakor sparas på din dator. Alla funktioner på vår webbplats är tillgängliga även utan 
kakor. Om du förhindrar kakor kan det leda till att vissa funktioner på webbplatsen 
försämras. 
Spårningspixlar används också på webbplatsen för att spåra användarnas beteende. De 
samlar inte in personuppgifter och är inte kopplade till personuppgifter på användarens 
dator eller till en databas. 
 

2. Rättslig grund för databehandling 
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies bygger på 
artikel 6.1 f GDPRMO. 

 
3. Syftet med databehandlingen 

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga kakor är att underlätta användningen av 
webbplatsen. Vissa funktioner på denna webbplats kan inte erbjudas utan att kakor 
används. För dessa funktioner krävs att webbläsaren känns igen efter ett sidbyte på 
webbplatsen. 



 
Vi använder kakor i följande fall: 
1) Inloggning 
2) Godkännande av språkinställningar 
3) Igenkänning av sökord 
  
Kakor används också för att analysera och förbättra kvaliteten på webbplatsen och dess 
innehåll. Analyskakor gör det möjligt för oss att ta reda på hur webbplatsen används så 
att vi hela tiden kan optimera användarupplevelsen. Detta syfte omfattar även vårt 
rättmätiga intresse i att behandla personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. 
  

4. Lagringstid, möjlighet att överklaga och radera personuppgifter 
Kakor sparas i användarens dator och överförs från användaren till oss. Som användare 
har du därför full kontroll över hur kakorna används. Genom att ändra inställningarna i 
din webbläsare kan du förhindra eller begränsa överföringen av kakor. Kakor som redan 
har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också ske automatiskt. Om du vill 
förhindra att kakor sparas på din dator för vår webbplats kan det hända att alla funktioner 
på webbplatsen inte längre kan utnyttjas fullt ut. 

 
 
 
Andra leverantörers sätt att behandla personuppgifter 

Google Maps: 

På denna webbplats används Google Maps för att visa kartor. Det betyder att interaktiva 
kartor kan visas direkt på webbplatsen och kartfunktionen kan användas. Google Maps 
kartfunktion använder varaktiga kakor. När du besöker en undersida på den här 
webbplatsen, där Google Maps används, får Google information om att du har besökt 
undersidan. Dessutom kommer den information som anges under punkt II1 att skickas till 
Google. 
 
Detta görs oavsett om du har loggar in på ett användarkonto i Google eller inte. Om du har 
loggat in på Google kommer dina uppgifter att överföras till ditt användarkonto hos Google. 
Om du inte vill ha en sådan kategorisering måste du logga ut innan du aktiverar 
kartfunktionen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofil och använder dem i 
reklamsyfte, för marknadsundersökningar och/eller för att efterfrågeanpassa webbplatsen. 
En sådan utvärdering görs separat (även för användare som inte är inloggade) för att 
tillhandahålla behovsstyrd reklam och för att informera andra användare i det sociala 
nätverket om dina aktiviteter på webbplatsen. Du har rätt att motsätta dig att sådana 
användarprofiler skapas, men du måste då vända dig till Google. 
  
Mer information om syftet med och omfattningen av Googles insamling och behandling av 
personuppgifter finns att läsa i leverantörens integritetspolicy. Där får du också ytterligare 
information om dina rättigheter och möjligheter att ändra inställningen för att skydda dina 
personuppgifter  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . 
Google behandlar också dina personuppgifter i USA och har underkastat sig EU-USA 
Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

 



IV Kontaktformulär och e-postkontakt 

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen 
På vår webbplats finns ett kontaktformulär för elektronisk kontakt. Om du utnyttjar denna 
kontaktmöjlighet överförs och sparas de uppgifter som du matar till oss. 
 
(1) Användarens IP-adress 
(2) Datum och tidpunkt för registreringen 
 
För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter måste vi inhämta ditt samtycke i 
samband med att uppgifterna skickas, samtidigt som vi hänvisar till denna policy om 
behandling av personuppgifter. Alternativt kan du mejla till den aktuella e-postadressen. I 
så fall sparas de personuppgifter som du lämnar till oss. Dessa uppgifter överförs inte till 
tredje part. Uppgifterna får endast användas för bearbetningen av e-postkonversationen. 
  

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter 
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter bygger på artikel 6.1 f i 
dataskyddsförordningen om användaren samtycker till det.  
Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter som överförs i samband med att du 
skickar ett e-postmeddelande bygger på artikel 6.1 f GDPR. Om e-postkonversationen 
avser att fullfölja ett avtal bygger den kompletterande rättsliga grunden för behandlingen 
på artikel 6.1 b GDPR. 
  

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter 
Vi hanterar enbart personuppgifter som lämnas av användaren för att kunna hantera 
kontakten. Vid kontakt via e-post finns det också ett legitimt intresse att behandla 
uppgifterna. 
  
Övriga personuppgifter som behandlas under inmatningsprocessen är avsedda att 
förhindra missbruk av kontaktformuläret och garantera säkerheten i våra 
informationssystem. 
  

4. Lagringstid 
Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre behövs för det syfte de en 
gång samlades in för. Personuppgifter som hämtas från skrivrutan i kontaktformuläret 
och personuppgifter som har lämnats via e-post raderas när konversationen med 
användaren har avslutats. Konversationen är avslutad om det framgår av 
omständigheterna att den aktuella situationen senare har klargjorts. Övriga 
personuppgifter som samlats in under mejlprocessen raderas senast efter sju dagar. 

5. Möjlighet att göra invändningar och rätten att radera personuppgifter  
So användare har du alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke till behandling av 
personuppgifter. Om du kontaktar oss via e-post kan du när som helst göra invändningar 
mot all framtida lagring av dina personuppgifter. I sådana fall upphör e-
postkonversationen. 
 
Begäran om information eller upplysningar samt återkallande av ett eventuellt samtycke 
och eventuella invändningar mot behandlingen av personuppgifter ska skickas per e-
post till  service@deutsche-leasing.com  
eller till den adress som anges i redaktionsrutan. Vi garanterar då att alla 
personuppgifter som sparats under e-postkonversationen kommer att raderas. 

 
 
 



IV a. Nyhetsbrev och elektroniska meddelanden 

Vi skickar nyhetsbrev, e-post och andra elektroniska meddelanden (nedan kallat nyhetsbrev) 
endast om mottagaren ger sitt samtycke eller om en rättslig förpliktelse föreligger. Om du 
registrerar dig för en prenumeration på ett nyhetsbrev med särskilt innehåll är det ditt 
samtycke som är avgörande. Våra nyhetsbrev innehåller för övrigt information om våra 
tjänster och om oss själva. 
För att prenumerera på våra nyhetsbrev räcker det med att du anger din e-postadress. Vi 
kan emellertid be dig att ange ditt namn så att vi kan tilltala dig personligen i nyhetsbrevet 
eller skicka annan information som är nödvändig för syftet med nyhetsbrevet. 
Dubbel opt-in: När du registrerar dig för en prenumeration på vårt nyhetsbrev sker detta 
genom så kallad dubbel opt-in. Det betyder att du efter registreringen får ett e-
postmeddelande där du ombeds bekräfta registreringen. Denna bekräftelse är nödvändig för 
att ingen ska kunna registrera sig med någon annan e-postadress. Prenumerationerna på 
nyhetsbrevet registreras för att bevisa att registreringen sker i enlighet med rättsliga krav. 
Detta inbegriper lagring av registrerings- och bekräftelsedatumet samt IP-adressen. På 
samma sätt registreras ändringarna av de uppgifter som sparas hos avsändaren. 
 
Radering och begränsning av uppgiftsbehandling: För att kunna styrka ett tidigare lämnat 
samtycke kan vi spara avregistrerade e-postadresser i upp till tre år med hänsyn till våra 
legitima intressen innan vi raderar dem. Behandlingen av dessa uppgifter begränsa i syfte att 
förhindra eventuella anspråk. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter ska 
raderas förutsatt att det kan bekräftas att det tidigare förekommit ett samtycke. När det gäller 
skyldigheten att varaktigt bemöta invändningar förbehåller vi oss rätten att spara din e-
postadress enbart för detta ändamål i en spärrlista (s.k. blocklista). 
Registreringen av prenumerationer sker med hänsyn till våra legitima intressen i syfte att 
kunna visa att det fungerar korrekt. Om vi ger en tjänsteleverantör i uppdrag att skicka e-
postmeddelanden, kommer detta att ske på grundval av våra berättigade intressen av ett 
effektivt och säkert fraktsystem. 
 
Rättsliga grunder: Vi skickar nyhetsbrevet på grundval av mottagarnas samtycke eller, om 
samtycke inte krävs, på grundval av våra legitima intressen av direktmarknadsföring, om och 
i den mån detta är tillåtet enligt lag, t.ex. när det gäller annonsering. Om vi ger en 
tjänsteleverantör i uppdrag att skicka e-post, sker detta på grundval av våra berättigade 
intressen. Registreringsförfarandet registreras på grundval av våra legitima intressen för att 
visa att registreringen har skett i enlighet med lagen. 
 
Innehåll: Information om oss, våra tjänster, kampanjer och erbjudanden. 
 
Villkor för att få kostnadsfria förmåner: För att få kostnadsfria förmåner (t.ex. tillgång till 
viss information eller kunna delta i vissa kampanjer) kan samtycke krävas för att vi ska kunna 
skicka reklamerbjudanden till dig. Om du vill utnyttja kostnadsfria erbjudanden utan att 
prenumerera på nyhetsbrevet ber vi dig kontakta oss. 
 
 Typer av personuppgifter som behandlas: Registreringsuppgifter (t.ex. namn, 

adresser etc.), kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer etc.), 
metadata/kommunikationsdata (t.ex. uppgifter om utrustning, IP-adresser etc.), 
användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse vad gäller innehåll, åtkomsttid 
etc.). 
 

 Berörda personer: Kommunikationsparter, användare (t.ex. webbplatsbesökare och 
användare av onlinetjänster). 
 



 Syfte med behandlingen: Direktmarknadsföring (t.ex. brev eller e-post), 
tillhandahållande av avtalade tjänster och kundservice. 
 

 Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 a DGPR), berättigade intressen (artikel 6.1 f 
DGPR). 
 

 Möjlighet att överklaga (undantag): Du kan när som helst säga upp prenumerationen 
på vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla ditt samtycke eller invända mot att nyhetsbrevet 
skickas till dig. Längst ner i nyhetsbrevet finns en länk som du klickar på om du vill 
avbeställa nyhetsbrevet. Du kan också säga upp nyhetsbrevet genom att använda dig av 
de kontaktmöjligheter som anges ovan, helst då e-post. 
 

Tillhandahållna tjänster och tjänsteleverantörer: 
HubSpot: Plattform för e-postmarknadsföring; tjänsteleverantör: HubSpot, Inc., 25 First St., 
2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA. Webbplats: https://www.hubspot.de. 
Integritetspolicy: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. 
 
 
 

V Webbanalys med Google Analytics (spårningsverktyg) 

Vi utgår från våra legitima intressen (dvs. vårt intresse av att analysera, optimera och på ett 
för oss lönsamt sätt presentera vårt webbaserade utbud i den mening som avses i artikel 6.1 
f GDPR) och använder oss därför av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google 
Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google). Google använder 
kakor. Informationen om hur våra besökare utnyttjar våra webberbjudanden som kommer 
från våra kakor överförs vanligtvis till en Google-server i USA där de sparas. 
 
Google använder sig av denna information på vårt uppdrag dels för att utvärdera hur 
besökarna använder sig av vårt webberbjudande, dels för att sammanställa rapporter till oss 
om aktiviteter som har med webberbjudandet att göra samt för att tillhandahålla andra 
tjänster som är kopplade till webbutbudet och internetanvändningen. I detta fall kan 
pseudonyma användningsprofiler över besökarna härledas från de behandlade 
personuppgifterna. 
  
Vi använder Google Analytics endast med aktiverad IP-anonymisering. Det innebär att 
Google förkortar användarnas IP-adresser i EU:s medlemsländer eller i andra länder som är 
parter i EES-avtalet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i 
USA där den då förkortas. 
 
IP-adressen som skickas från användarens webbläsare sammanförs inte med andra 
uppgifter från Google. Som användare kan du förhindra lagring av cookies genom att ställa in 
din webbläsare på lämpligt sätt.  
 
Mer information om hur Google använder dina personuppgifter, möjligheter att ändra 
inställningarna och göra invändningar framgår av Google:s integritetspolicy 
(https://policies.google.com/technologies/ads) och i de inställningar som Google har för att 
presentera reklaminslag (https://adssettings.google.com/authenticated). 
 
 
 



VI Länkar till externa leverantörer 

Denna integritetspolicy gäller inte länkar till andra leverantörers webbplatser. Vilka uppgifter 
som operatörerna av dessa sidor eventuellt samlar in ligger utanför Deutsche Leasing 
Groups kännedom och intressesfär. Läs mer om detta i sekretesspolicyn för respektive 
webbplats. 
 
 
 

VII Den registrerades rättigheter ("Information om 
uppgiftsskydd – vår hantering av dina uppgifter och dina 
rättigheter – Information i enlighet med artiklarna 13 och 14 
i dataskyddsförordningen (DGPR)) 

Utöver webbplatsen behandlar vi även personuppgifter inom ramen för våra affärsrelationer. 
Våra integritetspolicyer innehåller mer information om databehandling och om dina krav och 
rättigheter vad gäller dataskyddet, som till viss del även gäller databehandlingen på vår 
webbplats. 
 
 
 
1. Vem är ansvarig för databehandlingen och vem kan jag vända mig till? 

2. Vilka källor och uppgifter använder vi? 

3. I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter (syftet med behandlingen) och på vilken 
rättslig grund? 

a. För att kunna fullfölja avtalsenliga skyldigheter (artikel 6.1 b DGPR) 

b. Inom ramen för våra intressen (artikel 6.1 f DGPR 

c. På grund av ditt samtycke (artikel 6.1 a DGPR 

d. På rättsliga grunder (artikel 6.1 d) 

4. Vem får tillgång till mina personuppgifter? 

5. Hur länge kommer mina uppgifter att sparas? 

6. Översänds mina personuppgifter till tredje land eller till internationella organisationer? 

7. Vilka rättigheter har jag när det gäller uppgiftsskyddet? 

8. Finns det någon skyldighet för mig att lämna uppgifter? 

9. I vilken utsträckning finns det ett automatiskt beslutsfattande i enskilda fall? 

10. I vilken utsträckning används mina uppgifter för profilering? 

 



Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning 
(DGPR) är 
  
Deutsche Leasing AG 
Frölingstr. 15-31 
61352 Bad Homburg v. d. Höhe 
 
Deutsche Leasing AG är ett företag inom Deutsche Leasing Group  När det gäller frågor 
om denna integritetspolicy eller skyddet av dina personuppgifter kan du alltid vända dig till 
vårt dataskyddsombud, som du når på följande e-postadress: 
  
datenschutz@deutsche-leasing.com 

 

  



 

Integritetspolcy för sociala medier 
Deutsche Leasing driver olika "sociala mediesidor" för att informera om sina tjänster och 
erbjudanden och för att interagera med sina kunder (nedan kallade "användare"). 
 
 

I. Vem är ansvarig för sociala medier? 

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i EU:s dataskyddsförordning (DGPR) är 
  
Deutsche Leasing AG 
Frölingstr. 15-31 
61352 Bad Homburg v. d. Höhe 
 
Deutsche Leasing AG är ett företag i Deutsche Leasing Group  När det gäller frågor om 
denna integritetspolicy eller skyddet av dina personuppgifter kan du när som helst vända dig 
till vårt dataskyddsombud, som du når på följande e-postadress: 
  
datenschutz@deutsche-leasing.com   
 
Deutsche Leasing, som är ansvarig för denna sida, har ingått avtal med andra 
webbplatsoperatörer som bl.a. reglerar villkoren för användning av sociala medier. 
 

 

II. Hur behandlas dina uppgifter när du besöker sociala 

medier? 

När du besöker Deutsche Leasings sociala mediesidor samlar sidooperatörerna in 
personuppgifter från dig och behandlar dessa, även om du själv inte är registrerad i 
respektive nätverk. 
 
En del av de personuppgifter som samlas och behandlas av sidooperatörerna i samband 
med användningen av respektive fan page tillgängliggörs för Deutsche Leasing i aggregerad 
form via så kallade "Insights" (användarstatistik). För detta ändamål sparar 
webbplatsoperatören en kaka på användarens dator. Kakor är små informationsfiler som 
finns på din dator. Detta gör det möjligt att använda den sparade informationen vid ett senare 
tillfälle. Koden som används för fan page innehåller en unik användarkod som varje 
användare får. Kakan är aktiv i två år om den inte raderas innan dess.   
 
Användarstatistiken överförs endast i anonymiserad form till Deutsche Leasing som inte har 
tillgång till de bakomliggande uppgifterna. 
 

 

III. För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

De personuppgifter som samlas in under besöket på webbplatsen används först och främst 
av sidooperatören för att sprida individualiserad reklam via dennes nätverk. Vilka 
personuppgifter som behandlas för vilka ändamål framgår av respektive webbsidas villkor 



och användningsriktlinjer. 
 
Deutsche Leasing använder sig av informationen för att optimera sitt utbud i sociala medier, 
exempelvis för att bättre kunna anpassa innehållet till kundernas och användarnas behov. 
För att kunna erbjuda användarna mer relevant information på sidorna och utveckla 
funktioner som kan vara av större intresse för användarna, får Deutsche Leasing exempelvis 
information om vilket innehåll och vilka applikationer som användarna uppskattar speciellt. 
 
På grundval av den information som samlats in gör de olika nätverken även demografiska 
och geografiska analyser och ställer dem till förfogande för Deutsche Leasing. Denna 
information används av Deutsche Leasing för att rikta intressebaserade annonser utan att 
man direkt känner till en besökares identitet. Om en besökare använder sociala medier på 
flera olika enheter, kan insamlingen och analysen också ske från flera enheter om besökaren 
är registrerad och har loggat in med sin egen profil. 
 
 

IV Rättslig grund och berättigade intressen 

Genom att behandla personuppgifter har Deutsche Leasing ett berättigat intresse av att ge 
sina användare tillgång till aktuell information och interaktionsmöjligheter på sociala medier. 
Databehandlingen sker på grundval av en intresseavvägning i enlighet med artikel  6.1 f 
DGPR, som alltid tar hänsyn till dina intressen. 
 
 

V. Överförs personuppgifter till tredje man? 

Deutsche Leasing har inget inflytande på om LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram, Kununu 
eller Xing överför personuppgifter till tredje man. Deutsche Leasing lämnar inga 
personuppgifter till tredje man. 
 
 

VI Dina rättigheter och ytterligare information 

Som registrerad har du följande rättigheter, förutsatt att de rättsliga villkoren är uppfyllda: 

 Rätt till information, art. 15 DGPR 

 Rätt till rättelse, art. 16 DGPR 

 Rätt till radering, art. 17 DGPR 

 Rätt till begränsning av behandling, art. 18 DGPR 

 Rätt till dataportabilitet, art. 20 DSGM 

 Rätt att göra invändningar, art. 21 DSGM 
Genom personliga (reklam)inställningar på sociala medier kan du påverka hur ditt 
användarbeteende registreras när du besöker din fan page.   
 
Om du redan är kund hos Deutsche Leasing kommer dina uppgifter också att behandlas 
inom ramen för ditt affärsförhållande med Deutsche Leasing. Information om detta finns i vår 
Integritetspolicy. 
 
https://www.deutsche-
leasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt



e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf 
 
 

Dataskydd för Twitter 

Twitter är en av världens största mikrobloggar med omkring 330 miljoner aktiva användare. 
Genom att registrera sig hos Twitter ger du som användare automatiskt företaget rätt att 
behandla dina personuppgifter. 
 
Att registrera sig hos Twitter innebär att de uppgifter som lämnas automatiskt godkänns. 
Detta gäller för USA (huvudkontor), Irland (europeiskt lokalkontor) och för alla andra länder 
där Twitter bedriver verksamhet. 
 
Det sker alltså oberoende av dataskyddsdirektiven i ursprungslandet. Personuppgifter, 
såsom namn och användarnamn, registreras offentligt.  Som användare kan du emellertid 
välja om Twitter ska utvärdera dina enheter och använda dem för reklam.  Det är dock inte 
möjligt att helt avaktivera reklaminnehåll. Som användare måste du aktivt välja att inte lämna 
ut uppgifter. 
 
Korta meddelanden (tweetar) betraktas som offentlig kommunikation. Det innebär att alla kan 
kopiera och utnyttja offentliggjorda åsikter utan att att kränka upphovsmannen. Så förhåller 
det sig med allt innehåll som är kopplat till meddelanden och inbegriper även fotografier, 
videofilmer eller länkar till andra webbsidor. 
 
Mer information finns i Twitters sekretesspolicy: https://twitter.com/de/privacy  
 
 

Dataskydd för LinkedIn – LinkedIn Tracking och LinkedIn Insight 

Tags 

Denna webbplats använder LinkedIn Conversion Tracking av LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, 
Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). LinkedIn Conversion Tracking är ett 
återannonserings- och analysvertyg som fungerar med LinkedIn Insight Tag. Insight Day 
innebär att en kaka placeras i din webbläsare när du besöker webbplatsen. Insight-taggen är 
integrerad på denna webbplats och gör det möjligt för oss att samla in uppgifter som 
exempelvis din IP-adress, tidpunkten för ditt besök på webbplatsen eller definierade 
händelser (t.ex. nedladdningar eller sidorapporteringar). Du kan också få information om 
specifika och relevanta erbjudanden och rekommendationer beroende på vilka tjänster och 
erbjudanden du får på vår webbplats. LinkedIn kan också sammanställa statistik med 
aggregerade uppgifter om hur vår webbplats används och hur den besöks. Den kaka som 
sparas på din dator av Insight-taggen ligger kvar där tills du själv tar bort den eller så raderas 
den automatiskt efter sista nedladdningen av Insight-taggen. 
 
Du kan alltid förhindra att kakor sparas på dator genom att ställa in din webbläsare på 
motsvarande sätt. Om du är medlem i LinkedIn klickar du i rutan "Opt-out on LinkedIn". Icke- 
medlemmar klickar på "opt-out". Mer information om uppgiftsskyddet finns LinkedIns 
sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig  
 
 



Skydd av personuppgifter för YouTube 

Vi integrerar videofilmer på plattformen YouTube från leverantören Google Ireland Limited, 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google är certifierat enligt Privacy Shield-
avtalet och garanterar därigenom att man följer EU:s dataskyddslagstiftning 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).  
  
IP-adressen som skickas av användarens webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter 
från Google. Som användare kan du förhindra att kakor sparas på din dator genom att 
anpassa webbläsaren på lämpligt sätt. Du kan också förhindra att personuppgifter som 
genererats av kakan och som gäller ditt användande av webberbjudandet samlas in och 
bearbetas av Google genom att ladda ned och installera det insticksprogram för webbläsare 
som finns på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
  
Mer information om hur Google använder uppgifterna, inställningsmöjligheter och hur du kan 
göra invändningar hittar du i Googles sekretesspolicy 
(https://policies.google.com/technologies/ads) och i de inställningar som Google använder för 
att presentera reklaminslag (https://adssettings.google.com/authenticated). 
 
 

Dataskydd för Instagram 

Vilka data samlas in av Instagram? 
 
Den typ av information som samlas in av Instagram är beroende av hur Facebook-
produkterna används.  Informationen kan läsas eller raderas i inställningarna på Facebook 
eller Instagram. 
 
Uppgifter som samlas in: 

 Personuppgifter som har lämnats i samband med att du registrerat dig. 

 Uppgifter om nätverk och anslutningar. 

 information om hur produkterna används. Till exempel innehåll som interagerar med 

varandra. Funktioner och åtgärder som utförs. 

 Information om inköp och transaktioner. 

 
Mer detaljerad information hittar du här: 
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true . 
 
 

Dataskydd för xing 

Xing är ett tyskt karriärnätverk. Här upprätthålls framför allt yrkesmässiga kontakter. Många 
personliga användaruppgifter i medlemsprofilerna är offentliga, inte bara för alla Xing-
medlemmar utan även för icke-medlemmar. 
 
Xing anger i sin sekretesspolicy vilka personuppgifter som samlas in och hur de behandlas 
och används. 
 
Hör rör det sig om den information som alla användare själva lämnar när de registrerar sig. 



 
Hit hör exempelvis på följande uppgifter: 

 Namn 

 Födelsedatum 

 Affärsintressen 

 Kontaktuppgifter 

 Yrkesstatus 

 Företag, position, bransch 
 
Det finns också en mängd frivilliga uppgifter som du som användare kan visa i din profil, till 
exempel om personliga intressen. 
 
Enligt Xing används uppgifterna endast för att möjliggöra tjänster för användarna. I sin 
sekretesspolicy klargör Xing dessutom att personuppgifter inte under några omständigheter 
överförs till tredje man i reklam- eller marknadsföringssyfte. 
 
Mer information om uppgiftsskydd hittar du på webbplatsen för Xing. 
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung . 
 
 
 

Dela information på sociala medier med hjälp av Shariff-
knappar 

c’t-projektet Shariff ersätter de vanliga dela-knapparna i sociala nätverk och skyddar dig från 
nyfikna blickar när du surfar. Ändå räcker det med ett enda klick för att dela information med 
andra. Mer behöver man inte göra – webbmastern har redan tagit hand om allt. 
  
De vanliga knapparna på sociala medier överför data till Facebook och övriga sociala medier 
varje gång du besöker en webbsida och förser de sociala nätverken med exakt information 
om ditt surfbeteende (User Tracking). Du behöver varken vara inloggad eller medlem i 
nätverket. Med en Shariff-knapp däremot skapas ingen direktkontakt mellan sociala nätverk 
och besökaren förrän besökaren aktivt klickar på dela-knappen. 
  
Shariff förhindrar således att du lämnar ett digitalt spår efter dig varje gång du besöker en 
webbsida och förbättrar således dataskyddet. Shariff uppträder här som en mellaninstans: I 
stället för webbläsaren frågar webboperatörens server – bara en gång i minuten – om antalet 
likes för att begränsa trafiken. Besökaren förblir anonym. 
  
För närmare information: 
 
https://smex-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4-
ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a-
bdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa 
 
https://smex-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
artikel%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.html
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4-



ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a-
804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281 
 
 


