INTEGRITETSPOLICY
Denna integritetspolicy uppdaterades senast den [19 juli 2018].
Introduktion
Pitchbud AB arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas. Vi har en strikt policy som fastställer
hur de personuppgifter du tillhandahåller oss ska behandlas och skyddas. Genom att acceptera denna
integritetspolicy (”Integritetspolicy”), eller genom att besöka och använda våra mobila
program/applikationer, webbplatser och andra onlineprodukter och -tjänster ("Tjänsten") och/eller vår
hemsida www.pitchbud.com (”Webbplatsen”) godkänner du att Pitchbud AB (”Pitchbud”) behandlar
dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Det svenska företaget Pitchbud AB, org. nr. 559029-2099, är personuppgiftsansvarig under tillämplig
dataskyddsförordning.
Kontaktuppgifter till oss:
Pitchbud AB
c/o Add Record AB
Kungsgatan 32
411 19 Göteborg
support@pitchbud.com

För dig som beställer en produkt från en av våra Ambassadörer gäller
nedanstående
För dig som beställer en produkt från en av våra Ambassadörer samlar vi in de personuppgifter
(mobiltelefonnummer och/eller e-postadress) som du lämnar när du beställer en produkt. Dina
personuppgifter använder vi för att hantera och bearbeta din beställning och vidarebefordra den till
relevant partnerföretag. Dina personuppgifter behåller vi till dess att order är godkänd eller
cancellerad.

För dig som är eller blir Am bassadör hos oss gäller nedanstående
Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss vid registrering som Ambassadör via Tjänsten, vid
din användning av Tjänsten samt när du i övrigt kommunicerar med oss eller genomgår utbildningar.
Vi samlar även in personuppgifter från externa källor, t.ex. folkbokföringsadresser och
adressuppdateringar.
De personuppgifter du lämnar till oss kan t.ex. omfatta ditt namn, personnummer,
folkbokföringsadress, mobiltelefonnummer, e-postadress samt profilbild.
Hur använder vi dina personuppgifter?
-

skapa och hantera ditt personliga Pitchbudkonto

-

fastställa din identitet och bekräfta att du har minimiåldern 18 år för att bli en Ambassadör.
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-

skicka dig information om förändringar i våra villkor, denna Integritetspolicy, Tjänsten eller andra
administrativa meddelanden samt kontakta dig vid eventuella problem

-

skicka dig information om produktuppdateringar, nya funktioner, rekommendationer etc.

-

skicka dig vårt nyhetsbrev

-

skicka marknadsföringserbjudanden, annonser eller annan reklam från oss och våra
partnerföretag, samt erbjudanden om deltagande i tävlingar

-

tillhandahålla dig våra tjänster och säljsupport samt förbättra din upplevelse av Tjänsten, våra
tjänster och Webbplatsen

-

bearbeta dina ordrar, tillhandahålla dig relevant statistik samt beräkna och fastställa din
provision

-

utvärdera din potential och dina försäljningsresultat och genomgångna certifieringar och
utbildningar

-

analysera din användning av Tjänsten och Webbplatsen, inklusive tjänster som tillhandahålls av
tredje parter genom länkar eller som annars erbjuds genom Tjänsten eller Webbplatsen i syfte
att anpassa och förbättra din användning av Tjänsten och Webbplatsen

-

utföra interna åtgärder som t.ex. utveckla säkerhetsfunktioner, testa och utveckla våra system,
göra felsökningar, dataanalyser, tester, övervaka användnings- och aktivitetstrender, ta fram
nya produkter och tjänster i syfte att förbättra våra tjänster, Tjänsten och Webbplatsen

-

förhindra bedrägeri, missbruk eller olämplig användning av Tjänsten eller Webbplatsen

Nedan gäller både dig som beställer av våra Ambassadörer och du som är
Am bassadör
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter överförs till utvalda leverantörer/samarbetspartners som tillhandahåller vissa
tjänster, t.ex. marknadsföringsåtgärder, databearbetning, utbildning/certifiering, administration,
hantering av provisionsutbetalningar etc. Vid behov kan sådana tredje parter behandla dina
personuppgifter för Pitchbuds räkning och i enlighet med Pitchbuds instruktioner. Vi tillåter inte sådana
tredje parter att använda dina personuppgifter för något annat ändamål.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att fullfölja vårt åtaganden mot dig, uppfylla
ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag och/eller dataskyddsförordningen är skyldiga att
spara personuppgifterna. Därefter raderas dina personuppgifter.

Övrigt
Var lagras dina personuppgifter?
De personuppgifter som vi samlar in lagras av Pitchbud inom EU/EES.
Vi kan överföra dina personuppgifter till våra utvalda leverantörer/samarbetspartners som kan
behandla och lagra dem både inom och utanför EU/EES. Vissa länder utanför EU/EES erbjuder inte
ett likvärdigt skydd för dina personuppgifter som länder inom EU/EES. Våra utvalda
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leverantörer/samarbetspartners behandling av dina personuppgifter kommer dock endast göras i
enlighet med Pitchbuds instruktioner, i syfte att bibehålla en adekvat skyddsnivå för dina
personuppgifter. Du godkänner härmed att dina personuppgifter får överföras till ett land utanför
EU/EES i enlighet med denna Integritetspolicy.
Säkerhet
Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från
förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsrutiner förändras och anpassas ständigt i
takt med den tekniska utvecklingen. Personuppgifter som du lämnar till oss via Tjänsten eller
Webbplatsen skyddas genom kryptering med hjälp av SSL (Secure Sockets Layering).
Länkar
Tjänsten innehåller länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för
integritetsskyddet eller innehållet på sådana webbplatser och uppmanar dig att ta del av sådana
webbplatsers integritetspolicys etc.
Dina rättigheter
Du kan när som helst korrigera din kontoinformation genom att logga in på ditt Pitchbudkonto.
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om de personuppgifter
vi har om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, samt information om varifrån
dessa personuppgifter har inhämtats (om de inte lämnats av dig). Om dina personuppgifter är
felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi är i vissa
fall förhindrade att radera dina personuppgifter på grund av lagstadgade krav på lagring, t.ex.
bokföringregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas, t.ex.
vid tvist. Begäran om information samt rättelse/radering ska vara skriftlig och skickas till
support@pitchbud.com.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att erhålla vårt nyhetsbrev genom att följa
instruktionerna i e-postmeddelandet, samt till att vi skickar dig meddelanden i marknadsföringssyfte
genom att följa instruktionerna i meddelandena. Vi kan dock fortfarande skicka dig meddelanden
innehållande information om ditt konto, de tjänster du använder, vår avtalsrelation samt annan
nödvändig information.
Rätten till radering - Vi kan komma att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter
som hindrar oss från att omedelbart ta bort vissa uppgifter (t ex bokföringslagen). Det kan också
hända att behandlingen är nödvändig för att vi skall kunna fastställa, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk. Vi kommer dock inte behandla dina uppgifter tills vi kan radera dem.
Rätten till begränsning - Du har även rätt att begära att den behandling vi gör begränsas. Det kan till
exempel vara att vi begränsar användningen för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Eller att vi
beslutar att vi inte längre kommer behålla dina uppgifter för de ändamål som vi har fastställt men du
vill att vi lagrar dina personuppgifter för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det innebär i
så fall att vi inte kan radera dina uppgifter förrän du säger att vi kan göra det.
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Cookies
En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller
information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra en webbplats för dig som
användare. För mer information om cookies se www.aboutcookies.org. Pitchbud använder för
närvarande inte cookies på sin webbplats.
Ändringar i Integritetspolicyn
Pitchbud förbehåller sig rätten att ensam och när som helst ändra denna Integritetspolicy.
Förändringar som vi anser vara av väsentlig betydelse kommer att meddelas dig genom Tjänsten
och/eller per SMS/e-post och träda i kraft tidigast en kalendermånad efter att du meddelats om
ändringarna. Pitchbud förbehåller sig rätten att i undantagsfall vidta förändringar som träder i kraft
omedelbart. Även sådana ändringar kommer att meddelas dig genom Tjänsten och/eller per SMS/epost. Vi kommer även att publicera den senaste versionen av denna Integritetspolicy på Webbplatsen.
Varje sådan ändrad version kommer att gälla från datum för publicering på Webbplatsen. Du bör
kontrollera Webbplatsen då och då för att se över den aktuella Integritetspolicyn. Vill du inte acceptera
en ändring av Integritetspolicyn ska du upphöra med användningen av Tjänsten och/eller
Webbplatsen.
Datainspektionen
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter till
Datainspektionen finner du nedan:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
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