
Sekretesspolicy 

Information om dataskydd/privacy statement – GDPR-compliant, with 

Google opt-in. Den ansvarige som avses i Allmänna 

dataskyddsförordningen är: 
  

Mercedes-Benz Sverige AB ("Vi") 

Box 50531 

202 50 Malmö 

Sweden 

 

E-mail: mbpc-marketing-se@daimler.com  

 

1. Skydd av personuppgifter 

Vi är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av våra produkter. 

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna information om skydd av 

personuppgifter förklarar vi hur vi samlar in din personliga information, vad vi gör med den, för 

vilket syfte och på vilken rättslig grund detta sker och vilka rättigheter och krav som är 

förknippade med det. Vi hänvisar även till Daimlers sekretesspolicy.  

Daimlers sekretesspolicy. 

Vår information om skydd av personuppgifter vid användning av vår webbsida och 

sekretesspolicyn för Daimler AG gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk 

eller andra leverantörer som du kan nå via länkarna på våra webbplatser. Läs mer på dessa 

leverantörers webbplatser om deras respektive sekretesspolicy. 

  

2. Insamling och bearbetning av personuppgifter 

a.    När du besöker våra webbsidor sparar vi vissa uppgifter om vilken webbläsare och vilket 

operativsystem du använder, datumet och tidpunkten för besöket, åtkomststatus (t.ex. om du 

kunde öppna en webbsida eller fick ett felmeddelande), användningen av funktionerna på 

webbsidan, de sökord du angett, hur ofta du öppnat de enskilda webbsidorna, beteckningen på 

öppnade filer, den överförda datamängden, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss 

och den webbsida som du besökte därefter, antingen genom att klicka på en länk på vår 

webbsida eller genom att ange en adress direkt i inmatningsfältet i din webbläsare, i den flik där 

du öppnat vår webbsida. Dessutom sparar vi av säkerhetsskäl i sju dagar uppgifter om vilken IP-

adress du tilldelats av din internetoperatör, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot 

våra webbsidor.            

b.    Övriga personuppgifter sparas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med 

en registrering, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, och i dessa fall endast i den 
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utsträckning som vi är tillåtna att göra det på grundval av ditt samtycke eller gällande lag (se 

avsnittet "Rättslig grund för bearbetningen" nedan för mer information). 

c.    Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att överföra dina personuppgifter. Det är 

dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har 

överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är 

tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning. 

  

3. Användningsändamål  

a.  De personuppgifter vi samlar in vid ditt besök på våra webbsidor används för att göra dem 

smidiga att använda samt för att skydda våra IT-system från angrepp och andra rättsvidriga 

handlingar. 

b.  Om du ger oss ytterligare personuppgifter, exempelvis i samband med en registrering, en 

enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, använder vi dessa uppgifter för de angivna 

ändamålen, vid kundhantering och – vid behov – för att behandla och utföra affärstransaktioner i 

den utsträckning som krävs. 

  

4. Överföring av personuppgifter till tredje part; Social Plugins  

a.    Våra webbsidor kan också innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på sådana 

erbjudanden överför vi, i den utsträckning som krävs, data till respektive leverantör (t.ex. 

uppgiften om att du har hittat detta erbjudande hos oss, och vid behov ytterligare information 

som du redan har angett på vår webbsida). 

b.    När vi på våra webbsidor använder så kallade Social Plugins, sociala nätverk som Facebook, 

Twitter och Google+, integrerar vi dessa på följande sätt: 

När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga 

uppgifter till leverantörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på 

den aktuella Social Plugin för att upprätta en direkt anslutning till servern. 

Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar Social Plugin-

programmet kan nätverket koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Om 

du vill undvika detta kan du logga ut från nätverket innan du aktiverar Social Plugin-programmet. 

Besök på andra Daimler-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har 

aktiverat aktuell knapp. 

När du aktiverar en Social Plugin överför nätverket det innehåll som blir tillgängligt direkt till din 

webbläsare, som integrerar det på våra webbsidor. I dessa situationer kan det också ske en 

dataöverföring, som initieras och styrs från det aktuella sociala nätverket. För din anslutning till 

ett socialt nätverk, kommunikationen mellan ditt nätverk och ditt system och dina interaktioner 

på denna plattform gäller uteslutande dataskyddsbestämmelserna hos det aktuella nätverket. 

Social Plugin är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies. 

Cookie-information. 

https://www.mercedes-benz.se/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/cookies.html#par_tabnav_466c


c.    Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar en Social Plugin kan 

personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilka 

ur ett EU-perspektiv inte uppfyller EU-normerna "adekvat skyddsnivå" för bearbetning av 

personuppgifter. Tänk på detta innan du klickar på en länk eller aktiverar en Social Plugin och 

därmed överför dina data. 

  

5. Analys av användningsdata (”spårning”) och användningsbaserad information (”(re-

)targeting”) 

5.1 Allmänt 

Vi vill skräddarsy innehållet på våra webbplatser efter dina in-tressen och på så sätt förbättra vårt 

erbjudande till dig. För att kunna identifiera användarens preferenser och särskilt populära delar 

av webbsidorna använder vi följande spårningstekniker: Adobe Analytics, Google Analytics. 

För att vi bättre ska kunna anpassa vår onlinereklam (t.ex. ban-ner-annonsering) till dina 

intressen baserat på användningen använder vi följande så kallade (re)targetingtekniker: Adobe 

Target, Flashtalking från Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 

360, Salesforce Data Mana-gement Platform. Dessa läses in och används när du besöker andra 

webbplatser som samarbetar med våra (re)targetingpartners i syfte att ge dig intresserelaterad 

inform-ation. 

 

Vid användning av ovan nämnda tekniker registreras ditt in-tresse av våra produkter och tjänster 

via cookies på våra webb-sidor och (vid retargeting) på tredje parts webbsidor. Då an-vänds 

slumpmässiga id (s.k. cookie-id) som vi inte knyter till ditt namn, din adress eller liknande 

uppgifter, även om vi känner till dessa uppgifter (t.ex. från ett befintligt avtalsförhållande), så-vida 

du inte har godkänt detta. 

Närmare information om aktuella leverantörer av ovan nämnda tekniker och därmed förbunden 

behandling av personuppgifter finns under följande länkar: 

 

Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy.html  

Google:https://policies.google.com/technologies/partner-sites  

Simplicity Marketing Limited: https://www.flashtalking.com/de-privacy-policy/  

Salesforce Data Management Platform (DMP): 

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/  

 

Av rättsliga skäl används spårnings- och (re-)targetingtekniker delvis endast med ditt uttryckliga 

samtycke (s.k. opt-in – se stycke 5.2). I annat fall kan du om så önskas bestrida använd-ningen 

av sådan teknik (s.k. opt-out – se avsnitt 5.3.). 

 

https://www.adobe.com/de/privacy.html
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5.2 Användning av Google-marknadsföringsprodukter – opt-in 

Google-marknadsföringsprodukter (t.ex. Search Ad, Display & Video 360) använder vi endast 

med ditt uttryckliga samtycke. Du kan ge ditt samtycke genom att klicka på knappen ”Jag för-

står” i den s.k. Cookie Information Layer (”opt-in”). Vi sparar ditt godkännande i en cookie på din 

enhet, så att du inte ombeds att ge ditt samtycke varje gång du besöker våra webbsidor samt av 

rättsliga skäl tillsammans med IP-adressen och tidsangivel-sen på våra servrar. Vi tar bort dessa 

uppgifter eller begränsar behandlingen av dem om du tar tillbaka ditt godkännande eller senast 6 

månader efter ditt senaste besök på våra webbsidor. 

 

Om du skulle ändra dig kan du ta tillbaka ditt godkännande ge-nom att klicka på följande länk: 

 Återkalla godkännande av Google-marknadsföringsprodukter 

 

Besök Googles webbsidor för att ta bort cookies för Google-marknadsföringsprodukter med ditt 

samtycke när du besöker våra webbplatser. Vid tidpunkten då denna information om dataskydd 

upprättades kan följande länk användas i detta syfte: 

https://adssettings.google.de/anonymous 

 

5.3 Användning av teknik från andra leverantörer – opt-out 

Om du inte vill att information om ditt besök på våra webbsidor samlas in och analyseras med 

nämnda spårnings- och (re-)targetingtekniker kan du när som helst bestrida detta för fram-tiden 

(”opt-out”). 

Den tekniska implementeringen av detta innebär att en opt-out-cookie lagras i din webbläsare. 

Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out-cookie av 

tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vil-ken den lagrades. Om du raderar 

cookies eller använder en an-nan webbläsare eller en annan enhet, måste opt-out genomföras på 

nytt. 

 

Nedan hittar du aktuell opt-out-möjlighet för de olika teknikerna: 

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html  

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/  

Salesforce DMP: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-

dmp-consumer-choice/  

 

På följande webbplats kan du hantera och inaktivera använd-ningen av cookies och 

intresserelaterad information från delta-gande tredje part: 

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ 
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5.4 Dataöverföring till tredje land 

Vid användning av spårnings- och (re-)targetingteknik kan data överföras till länder utanför EU, 

Island, Lichtenstein och Norge (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES) och behand-las 

där. Vänligen beakta följande: I sådant s.k. tredje land finns det ur EU:s synvinkel eventuellt 

ingen ”tillräcklig skyddsnivå” motsvarande EU-standarder för behandling av personuppgifter. En 

sådan skyddsnivå kan dock skapas genom bestämda åtgär-der. 

Detta berör följande teknik som används av Daimler, om du samtycker till att sådan teknik 

används (opt-in) resp. inte har bestridit användningen av den (opt-out): 

Adobe Analytics: Dataöverföring till USA baserat på EU-U.S. Privacy Shield 

Google Analytics och Google-marknadsföringsprodukter: Dataöverföring till USA baserat på EU-

U.S. Privacy Shield 

Flashtalking: Dataöverföring till USA baserat på EU-U.S. Pri-vacy Shield 

Salesforce DMP: Dataöverföring till USA baserat på EU-standardavtalsklausuler 

 

Vid optimering av våra webbsidor och vår onlinemarknadsfö-ring använder vi även kvalificerade 

tjänsteföretag. Då överförs data till Indien baserat på EU-standardavtalsklausuler. 

Information om en certifiering enligt den s.k. EU-U.S. Privacy Shield kan du få på följande 

webbplats som tillhör den ameri-kanska regeringen (finns endast på engelska): 

https://www.privacyshield.gov 

Information om övriga åtgärder kan du på begäran få från oss. Vänd dig då till den kontaktperson 

som anges i stycke 9.d. ne-dan. 

  

6. Säkerhet 

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig 

som förvaltas av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga 

personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tek-niska utvecklingen. 

  

7. Rättslig grund för bearbetning 

a.    I den mån du har gett oss samtycke till att bearbeta dina personuppgifter utgör detta den 

rättsliga grunden för bearbetningen (artikel 6 avs.1 bokst. a GDPR). 

b.    För bearbetning av personuppgifter i syfte att ingå eller uppfylla ett avtal med dig utgörs den 

rättsliga grunden av artikel 6 avs.1 bokst. b GDPR. 

c.    I den utsträckning bearbetningen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra 

rättsliga skyldigheter (t.ex. för att lagra data), har vi rätt att göra det i enlighet med artikel 6 avs. 

1 bokst. c GDPR. 

d.      Dessutom bearbetar vi personuppgifter i syfte att utöva våra respektive tredje parters 

legitima intressen i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. f GDPR. Underhåll av funktionen i våra IT-

system, marknadsföring av egna och andras produkter och tjänster (delvis med hjälp av spårning, 

targeting eller retargeting, se stycke 5 och 6 i denna information om dataskydd) och rättsligt 



påbjuden dokumentation av affärskontakter är sådana legitima intressen. Inom ramen för 

nödvändig intresseavvägning tar vi särskilt hänsyn till typ av personuppgifter, syftet med 

bearbetningen, omständigheterna för bearbetningen och ditt intresse av att dina data behandlas 

konfidentiellt. 

  

8. Radering av dina personuppgifter 

Din IP-adress och namnet på din Internet-leverantör, som vi endast sparar av säkerhetsskäl, 

kommer att raderas efter sju dagar. I övrigt kommer vi att radera dina personuppgifter så snart 

syftet med att vi samlat in och bearbetat uppgifterna är uppfyllt. Utöver detta kommer lagring 

endast ske om det krävs enligt lagar, förordningar eller andra rättsföreskrifter inom Europeiska 

unionen, eller inom en EU-medlemsstat, som vi lyder under. 

  

9. Berörda personers rättigheter 

a.      Som berörd av databearbetningen har du rätt till information (art. 15 GDPR), korrigering 

(art. 16 GDPR), radering av data (art. 17 GDPR), begränsning av bearbetningen (art. 18 GDPR) 

samt dataflyttbarhet (art. 20 GDPR). 

b.      Om du har gett samtycke till att dina personuppgifter bearbetas har du rätt att återkalla 

detta samtycke när som helst. Lagligheten i bearbetningen av dina personuppgifter fram till 

denna tidpunkt påverkas inte av återkallandet. På samma sätt förblir vidare bearbetning av dessa 

data utifrån en annan rättslig grund, såsom uppfyllandet av rättsliga skyldigheter, opåverkat (jfr. 

avsnittet "Rättslig grund till bearbetningen"). 

c.     Invändningsrätt  

Du har när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, rätt att göra invändningar 

mot bearbetningen av personuppgifter som rör dig, som sker på grundval av art. 6 avs. 1 

bokst. e) GDPR (databearbetning i offentligt intresse) eller art. 6 avs. 1 bokst. f) GDPR 

(databearbetning på grundval av en intresseavvägning). Om du gör en invändning bearbetar vi 

endast dina personuppgifter om vi kan bevisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina 

intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen tjänar hävdandet, utövandet eller 

försvaret av rättsliga anspråk. 

d.    Vi ber dig att, om möjligt, rikta dina krav eller uttalanden till följande 

kontaktadress: dataskydd@daimler.com 

e.      Om du anser att bearbetningen av dina personuppgifter strider mot rättsliga föreskrifter, 

har du rätt att klaga till en behörig datatillsynsmyndighet (art. 77 GDPR). 

  

10. Nyhetsbrev 

På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De uppgifter som du 

lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du 

inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på 

nyhetsbrevet med hjälp av avslutsfunktionen som finns i nyhetsbrevet. 

  



11. Daimler AG:s centrala åtkomstservice  

Med den centrala åtkomstservicen kan du anmäla dig till alla webbplatser och applikationer inom 

Daimlergruppen och dess varumärken. Användarvillkoren som gäller för den centrala 

åtkomstservicen innehåller särskilda dataskyddsbestämmelser. Dessa användarvillkor finns på 

anslutna webbplatsers registreringssidor och applikationer under "Åtkomstvillkor". 

  

13. Cookies 

Information om de cookies vi använder och deras funktioner hittar du i vår cookie-information. 

Cookie-information.  
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