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Bontrax AB  
 

Inom Bontrax (definerad som  Bontrax AB, 556963-0527) hanterar vi  personlig data för 

kunder och användare som använder våra tjänster och produkter. 

Bontrax AB och dess dotterbolag refereras gemensamt nedan som "Bontrax".  

 

Detta är Bontrax’s IntegritetsPolicy, vilken har skapats för att säkerställa att syftet samt 

klargöra Bontrax’s position vad gäller integritetsfrågor och hur vi hanterar personligt data  

Vi värnar om våra kunders och användares integritet genom att efterleva EU 

Dataskyddsförordning (GDPR- (EU) # 2016/679). 

  

Vår målsättning är att hålla en hög skyddsnivå för personligt data för att säkerställa skyddet 

av din personliga integritet. 

Denna integritetspolicy innefattar alla produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till 

webbsajter, tablets och mobila applikationer, vilka tillhandahålls av Bontrax. 

Vissa tjänster samt produkter tillhandahållna av Bontrax kan kräva ytterligare avtal och 

villkor vad gäller hantering av personligt data, som du kommer notifieras om vid tillfället 

tjänsten/produkten ifråga används.  

När du använder Bontrax App/Webb eller dess andra produkter och tjänster godkänner du 

denna Integritetspolicy.  

 

Bontrax kommer under tiden uppdatera denna Integritetspolicy och, eftersom dessa ändringar 

inte meddelas på annat sätt, rekommendera vi att du kontrollerar Integritetspolicyn på 

regelbunden basis. 

 

Vad är personligt data? 
 

 All information som direkt eller indirekt refererar till en riktig person som är levande klassas 

som personligt data och omfattas av EU´s Dataskyddsförordning (GDPR).  

Följande är klassat som personligt data: Namn, E-mailadress och Telefonnummer etc., 

 

Insamling och hantering av personligt data  

Hantering av personligt data inkluderar all hantering av personligt data, såsom insamling, 

inspelning, sammanlänkning, distribution och lagring. 

 

Aktiv och Passiv insamling av personligt data  

Insamling av personligt data kan både vara aktivt och passivt  

Till Exempel, Aktiv insamling påbörjas när du loggar in på Bontrax tjänster, eller uppdaterar 

personlig information, kommenterar, delar eller genomför inköp i Bontrax applikationer, eller 

partner webbsajter, där du lämnar information som vi kan samla in. 

Vi samlar vanligtvis in Namn, E-mail adress, telefonnummer och ålder. 

När du personligen aktivt förser oss med men, företrädelsevis, sker insamlingen med hjälp av 

andra verktyg (såsom med hjälp av cookies), är insamlingen klassad som passiv. Ett exempel 

på personligt data som insamlas när du använder tjänster / produkter och tillhörande 

webbsajten, är ditt användarbeteende; t.ex. vilka tjänster använder du, vilka delar av sajten 

besöker du och hur ofta. 

 



 

 

 

Geografisk plats 
Om du accepterar platstjänster på din PC/MAC/Smartphone/IPad och andra enheter när du 

använder våra produkter och tjänster, kommer vi återkommande spar mer detaljerad 

information om din plats. 

Vänligen titta igenom Avtal och Villkor för respektive produkt du använder.  

Denna information används för anpassad information till produkten samt marknadsföring.  

Informationen som samlas in kommer också att användas för att skapa nya applikationer, 

tjänster och funktioner till produkten samt förse dig med personligt innehåll, såsom 

erbjudanden som är relevanta för dig.  

Skulle du inte vilja att vi samlar in detaljerad information om din geografiska plats kan 

platstjänster stängas av närsomhelst. 

 

Vi kommer då att beräkna din geografiska plats baserad på din IP-adress. 

 

Interlinking och data från andra källor 
Bontrax använder sammankoppling av databaser när vi bearbetar data för att verifiera 

riktigheten i data samt för att aktivera profilering for marknads, annonsering samt sök 

ändamål.  

Bontrax annonsnätverk inkluderar våra partners, kunder, annonsörer och leverantörer. 

För att utvärdera, kvaliteten på deras samt våra tjänster, vi kan få ta del av information som 

resultatet av tjänsten lämnar, till exempel, vad händer om du klickar på en webbsida. 

Leverantörer kan förse oss med profilinformation som relaterar till dig, eller beräknas 

information om din demografiska profil.  

 

Syftet 

Efterleva vårt åtagande till dig 
Syftet för Bontrax insamlande av personal data är, bland annat, kommunicera med, och för att 

efterleva vårt åtagande till, våra kunder och användare i överensstämmande med skrivna avtal 

samt för att förbättra kvaliteten av våra produkter och tjänster. Personligt data samlas även 

med syftet att förse samt hantera din åtkomst till, svara på kundtjänstärenden samt utföra 

felsökning.  

Vi behåller ditt personliga data så länge som det behövs för att hantera rutiner beskrivna i 

denna Integritetspolicyn. 

 

När ditt personliga data inte är relevant med syftet för insamlingen, så kommer vi ta bort datat 

eller anonymisera det, inkluderande alla loggar eller annan backupinformation. 

 

Anpassad och relevant reklam 

Bontrax kan samla in information för hur, jag som besökare, använder våra produkter och 

tjänster, med syftet att analysera beteende, för statistiska ändamål, och med syftet att visa  

anpassat innehåll och reklam för dig, eller aktivera vår samarbetspartners med syftet att visa  

anpassat innehåll och reklam . 

Bontrax använder också sammankoppling mellan databaser när data bearbetas för att göra det 

möjligt att anpassa annonserna. Dessutom, analyserar vi marknadstrender och framtida behov 

för att kunna utveckla våra tjänster och produkter. 

 



 

 
 

Direkt marknadsföring 
Vi använder personligt data för direkt marknadsföring i enlighet med lagen och praxis.  

Vi kan också ta fram sådan personligdata till 3:e part som önskar erbjuda riktad 

marknadsföring. I vissa fall, är insamling av personligt data syftet att leverera andra tjänster 

än Bontrax egna tjänster. I sådana fall, kan Bontrax bearbeta personligt data för, och i enlighet 

med instruktioner från, 3:e part, som vår annonspartner. 

 
Statistiskt syfte 

Insamling av Data görs också för att förbättra våra tjänster och produkter, förbättra 

användarvänlighet, övervaka att allt fungerar och skicka information om krascher. Sådan 

information är insamlad, till exempel, med Google Analytics, Fabric, Facebook och med hjälp 

av cookies som inte innehåller någon personlig data.  

Du kan hitta mer info om Cookies och hur du kan blockera dessa längre ned i 

Integritetspolicyn. Vi använder IP-adresser, till exempel, för att göra det möjligt att finna 

problem i våra miljöer och nätverk och för våra administratörer. Vi sparar också IP-adresser 

för statistiska ändamål. 

 

 

Din tekniska enhet 
Bontrax insamlar också information om din enhet och din internet-förbindelse, till exempel, 

information som genereras av tjänsteloggar och andra verktyg, inklusive operativsystemet, 

webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare för att kunna verifiera 

information, förbättra och optimera personliga erbjudanden till våra kunder och användare. 

 

Förebyggande arbete för missbruk 
För att förebygga, hålla och undersöka olika former av missbruk av Internet, använder vi 

personligt data av användarnas aktiviteter samt tekniskt data. Såvida du inte är informerad av 

Bontrax att datat skall bearbetas annorlunda, bearbetar Bontrax endast personligt data där 

syftet är att insamla i enlighet med denna Integritetspolicy enligt relevant lagstiftning. Ibland, 

kan du få kompletterande information om annan bearbetning av personligt data när du önskar 

använda specifika produkter och tjänster tillhandahållna av Bontrax. 

  

Samförstånd till bearbetning av din personliga data  
Där det är ett lagligt krav till samtycke för att bearbeta personligt data för vissa typer av 

bearbetning, sådant specifikt data kräver ditt samtycke innan data bearbetas. 

Vi kommer aldrig, till exempel, insamla eller bearbeta personligt data som kan innehålla 

sådant som betraktas som känsligt data, såsom information om din hälsa, information om ditt 

personnummer. 

Våra produkter och tjänster är inte avsedda för användande av personer som är 13 år eller 

yngre och Bontrax insamlar inte med avsikt personligt data, för någon under denna ålder. 

Om du blir medveten om att ditt barns personliga information insamlats utan ditt medgivande 

kontakta oss: info@bontrax.com. 

 

 

mailto:info@bontrax.com


Facebook 
Genom att göra ’Facebook-Anslutningar’ uppdateringar och kommentarer ("Facebook 

information") tillgängliga i Bontrax miljöer, godkänner du att  Bontrax (inklusive dotterbolag) 

bearbetas och delas  sådan Facebook information med syftet in enlighet med denna 

Integritetspolicy.  

 

Leverans av personligt data till annan. 
Bontrax kan också flytta personligt data till underleverantörer om vi anser det vara 

nödvändigt för att följa med våra åtagande för dig som kund. Våra underleverantör 

är alltid tvingade att underteckna ett Personbiträdesavtal med Bontrax för att göra det möjligt 

att färdigställa en hög skyddsnivå för ditt personliga data från våra tjänster och andra 

produkter till samarbetspartner till partners samt följa EU´s Dataskyddsförordning(GDPR) 

Sådant data kan också skickas till våra samarbetspartners med syftet att demonstrera intresset 

i en produkt eller annonser. 

Vi samlar in information eller visar annonser baserade på information som kan identifiera dig 

personligen utan ditt medgivande. Bontrax kan förse 3:e part med personligt data, som polisen 

eller annan myndighetsorganisation, i händelse av en brottsutredning där Bontrax är 

förpliktiga att förse dem med data enligt lagen. Bontrax skickar inte data till länder utanför 

EU/EEA. 

För att säkerställa en hög skyddsnivå av säkerheten av ditt personliga data, så kommer 

Bontrax kommer att skriva avtal med underleverantörer (förutom de länder där det redan finns 

ett giltigt avtal har godkänts av EU som hanterar överföring av personligt data och 

bearbetning av personligt data hos underleverantörer). Avtalet innehåller standardavtal 

utfärdade av EU Kommissionen som följer reglerna och som ålagts svensk Lag för att skydda 

överföring av personligt data. 

 

Cookies och möjligheten att ta bort cookies. 
Bontrax använder ett antal verktyg, till exempel, hur användare använder våra produkter samt 

tjänster. 

Cookies är små textfiler som sparas i din webbläsare när du besöker vår webbsida. 

Textfilen innehåller information som gör det möjligt för att, till exempel, anpassa vår hemsida 

så att den passar dig bättre. 

Ett exempel är där, med hjälp av cookies, vi tillhandahåller information om dina intressen 

interests kan anpassa marknadsföringen som visas när du besöker våra webbsajter. 

Vi använder också cookies för att mäta om en annons varit effektiv eller annan statistiska 

syften. 

Bontrax kommer också att använda det som refereras som ”web beacons” - digital bilder vilka 

, bland annat,  tillåter en webbsida att mäta antalet besökare sajten. 

”Web beacons” kan också beskrivas som en singel-pixel GIF.  

Bontrax godkänner också vissa samarbetspartners att lagra cookies eller ”web beacons” in din 

läsare när du besöker våra webbsidor. Bontrax använder också cookies och ”web beacons” för 

att genomföra undersökningar på uppdrag av vissa partners på deras.  

Syftet med undersökningarna är att mäta effektiviteten på vissa annonser och våra partners 

kan då ta del av information om dessa. 

Bontrax kan använda olika analysverktyg med syftet att utvärdera och analysera 

besöksstatistik.  

Dessa analysverktyg använder cookies vilket betyder, om inte godkännande ges för cookies, 

att dessa verktyg blockeras.  



Du kan neka websidan möjlighet att lagra dina cookies eller web beacons. 

Du ställer in detta i din webläsare. Om du väljer att blockera cookies eller ”web beacons”, kan 

kvaliteten och tillgängligheten försämras. 

 

 
Anpassad annonsering 

Våra produkter och tjänster innehåller anpassade annonser. 

Sådana annonser tillhandahållna av Bontrax, våra kunder och/eller våra samarbetspartners. 

Vi kan använda användardata för att välja ut och anpassa marknadsföring som visas bara för 

dig när du använder eller besöker våra produkter. 

Du kan neka Bontrax möjligheten att bearbeta personlig data för att anpassa annonser på vår 

webbsajt. 

 

Platsbaserade Tjänster 
För att kunna förse dig med platstjänster kan Bontrax insamla, använda, och dela exakt plats 

data, inklusive real-tids geografisk plats för din enhet . 

Vi använder olika teknologier för att fastställa din plats, med hjälp av GPS, Bluetooth, och  

din IP-Adress, tillsammans med Wi-Fi hotspot and mobila masters platser.  

Detta hjälper oss att förse dig med till exempel sökningar baserad på din plats ,lokal 

information , väderrapporter, spårbeskrivningar och möjligheten att ge dig information från 

våra partners. 

 

Säkerhet 
Webbsajter och andra produkter som ägs och kontrolleras av Bontrax har hög skyddsnivå vad 

gäller säkerhet för att skydda ditt personliga data som finns under vår kontroll. 

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda ditt data mot obehörig access, 

ändringar, modifikation, spridning och borttag av ditt data. 

 

Notifiering 
Bontrax’s produkter och tjänster kan innehålla länkar eller referenser till innehåll som finns 

hos 3:e part. Bontrax är inte ansvarigt för bearbetning av personligt data som finns på eller 

innehållet tillhandahålls av sådan 3:e part på dess webbsajt. 

 

Tillägg till Integritetspolicy 
Denna Integritetspolicy kan uppdateras, så vi  rekommenderar att du besöker denna länk 

regelbundet för att ta del av den senast uppdaterade versionen.  

Datum för senaste versionen visas högst upp i denna Policy. 

 

Certifikat om laglig hinder för offentliggörande – (Bontrax.com)  
Bontrax’s kontroll av personligt data, kontaktinformation och din rättighet att ta del av datat 

samt utskrifter från registren på  är Bontrax AB (org. no. 556963-0527) ansvarig för att 

bearbeta ditt personliga data , var vänlig att kontakta Bontrax AB med hjälp av 

kontaktuppgifterna nedan. 

Du är berättigad att ta del av din information för att få denna information rättad. 

Om du önskar att ta del av information om Bontrax om dess bearbetning av ditt personliga 

data är du också berättigad, en gång per kalenderår, att kontakta Bontrax AB och begära ett 

utdrag från registren, gratis, vilket bevisar, bland annat, vilket data som bearbetas om dig. 



 Denna begäran om utdrag från registren måste skriftligen begäras och skickas till Bontrax 

AB med postadressen nedan samt måste personligen signeras av ansökande samt innehålla 

ditt namn samt personnummer.  

Utdragen kommer skickas till sökandens adress där sökanden är skriven inom en månad från 

att Bontrax mottagit skrivelsen. 

 

Bontrax AB  

Attention: Data Processing Officer 

Sveavägen 98, 2 tr  

113 50 Stockholm  

Email: info@Bontrax.com © 2016 Bontrax Sverige AB 
 


