Fortrolighedspolitik
Gældende: juni 01, 2019

Denne fortrolighedspolitik gælder ikke for de oplysninger, som du eller andre deler med tredjeparter,
såsom medlemmer, og andre, som du kan dele oplysninger med. Vores Fortrolighedspolitik forklarer
hvordan JOINto indsamler og bruger oplysninger om dig. Udtrykkene "JOINto", "vi", "os" og "vores"
omfatter JOINto og vores associerede selskaber. Vi bruger udtrykkene "medlem" ved hjælp af" du" og "din"
som betydning for alle, der bruger vores platform. Vores Fortrolighedspolitik gælder for behandling af
oplysninger om medlemmer, brugere og andre mennesker, vi indsamler fra hjemmesider, anvendelse ,eller
tjenester, vi tilbyder og når du kommunikerer med os.

1. Indsamling af oplysninger
Dette afsnit vedrører oplysninger, som du som bruger har givet os mulighed for at indsamle via dit login
til nogen af vores JOINto applikationer. Vi indsamler automatisk data, når du bruger platformen, og når
du giver os oplysninger
Nedenfor er yderligere uddybninger og definitioner, hvor vi indsamler data.
a) Når du bruger vores platform, indsamler vi oplysninger om dig samt dine logoplysninger om din
brug af platformen og den type browser, du bruger. Tid, varighed og hyppighed og din IP-adresse er
standarddata, vi indsamler.
b) Vi indsamler oplysninger om placeringen af din enhed, hver gang du bruger vores platform, da
dette er værdifuldt for dig og os i forhold til den optimale anvendelse af applikationen
c) Vi indsamler oplysninger om den computer eller mobil enhed, som du bruger til at få adgang til
vores platform, herunder hardware model, operativsystem, version og oplysninger om
mobilnetværk. Dette er for os at opdatere vores applikation og give dig den mest optimale
oplevelse.
d) Vi og vores tjenesteudbydere indsamler oplysninger ved hjælp af forskellige teknologier, herunder
cookies, der hjælper os med at forbedre vores platform.
e) Du kan bruge andre oplysninger fra din enhed, såsom billeder fra din kamerarulle, kontakter, som
du vil finde eller oprette forbindelse til.
f) Hvis du registrerer dig eller logger ind på din konto via en tredjepartstjeneste for sociale medier,
har vi adgang til nogle af dine tredjepartskonto oplysninger fra denne tjeneste, såsom dit navn og
andre oplysninger, der er relevante for at generere din JOINto-profil nemt til din fordel.
g) Vi indsamler oplysninger fra dig, når du opretter en konto, vælger interesser eller grupper, udfylder
en formular eller kommunikerer med os.
h) Oplysningerne du giver på platformen kan være særligt følsomme oplysninger om overbevisninger,
sundhedsmæssige betingelser, religion, osv. Vi anbefaler ikke at give sådanne oplysninger på nogen
JOINto platform
i) Hvis du registrerer dig eller logger ind på din konto via en tredjepartstjeneste, vil vi have adgang til
nogle af dine tredjepartskonto oplysninger fra denne tjeneste, såsom dit navn og andre oplysninger
fra denne konto.
j) Vi modtager data, når du eller et andet medlem Uploader billeder eller sender andet indhold til
platformen.

k) Hvis et medlem sender dig, eller du sender en invitation via vores platform, kan vi modtage visse
personlige oplysninger, såsom dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer.

2. Anvendelse af oplysninger
Dette vedrører transfer af oplysninger i forbindelse med driften af vores platform, kommunikation med
dig, annoncering og andre anvendelser samt juridisk grundlag for behandling
a) Vi bruger oplysninger om dig til forskellige formål i forbindelse med driften af vores platform, for
eksempel for at vedligeholde og forbedre vores platform, til at behandle og udvikle nye produkter
og tjenester, og til at administrere platformen, samt vise oplysninger om dig, som vil være synlige
på din profil og i dine opslag.
b) Oplysninger kan bruges til at foreslå indhold, som vi tror, du kan være interesseret i.
c) Du har mulighed for at dele oplysninger om din brug af platformen via en tredjepartstjeneste på
sociale medier, hvis du forbinder din konto
d) Vi bruger dine oplysninger til at spore og analysere tendenser, brug og aktiviteter på platformen,
finde og undersøge misbrug og andre ulovlige aktiviteter, og for at beskytte de rettigheder,
ejendom eller sikkerhed of JOINto og brugerne af platformen.
e) Oplysninger kan bruges til at håndhæve overholdelse af vores politikker og til at overholde
gældende lov og regerings anmodninger samt udføre regnskabsmæssige og administrative opgaver
og håndhæve eller administrere retskrav.
f) Vi kan bruge oplysninger om dig til forskellige formål, for eksempel til at svare på dine
kommentarer, spørgsmål og anmodninger, og give dig kundeservice, samt at sende dig tekniske
meddelelser, opdateringer, sikkerhedsadvarsler og support eller administrative funktioner.
g) Vi kan bruge oplysninger om dig til forskellige andre formål, såsom at levere indhold, funktioner
eller sponsorater, der matcher dine interesser
h) Vi behandler oplysninger om dig, så du kan deltage i aktiviteter, arrangementer, grupper osv.
i) Oplysninger bruges til at vise din profil til andre medlemmer og giver os mulighed for at sende dig
vigtige serviceopdateringer.
j) Nogle gange giver du os følsomme oplysninger om dig, for eksempel oplysninger om dit helbred,
religion, politiske synspunkter, eller seksuel identitet. Når du giver oplysninger om disse emner, er
det helt frivilligt og gjort med dit udtrykkelige samtykke. Vi anbefaler, at du ikke deler dette på
platformen.
k) I nogle tilfælde kan vi have en juridisk forpligtelse til at indsamle oplysninger om dig eller på anden
måde have brug for oplysningerne for at beskytte dine vitale interesser eller en anden persons. Vi
kan også behandle oplysninger for at overholde et lovkrav eller for at udføre en kontrakt.

3. Udveksling af oplysninger
Dette vedrører udveksling af oplysninger gennem vores platform, med vores tjenesteydere, ved lov og
til beskyttelse af JOINto, social deling og andre værktøjer, virksomhedens deling og fusion, salg eller
andre overførsler, samt i andre situationer
a) Vi deler nogle af de oplysninger vi indsamler, ved at vise dem på vores platform i henhold til din
medlemsprofil og dine indstillinger. Nogle oplysninger, såsom brugernavn er altid offentlige. Nogle
oplysninger er offentlige som standard, men kan skjules på vores platform.

b) Vi kan bruge tjenesteudbydere i forbindelse med drift og forbedring af platformen til at hjælpe med
visse funktioner, såsom betaling behandling, e-mails, gennemføre undersøgelser, datalagring,
styring af annoncer, og til vores tekniske support og understøttelse af brugerne. Vi tager skridt til at
sikre, at disse tjenesteydere kun adgang, behandler og opbevare oplysninger om dig til de formål vi
tillader, underlagt fortrolighedskrav.
c) Vi har muligvis adgang til at vedligeholde og videregive oplysninger om dig til tredjeparter,
herunder indholdet af meddelelser, hvis vi mener, at videregivelse er i overensstemmelse med eller
påkrævet af gældende lovgivning, juridiske processer eller revisioner. Vi kan også videregive
oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt, for at beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed,
eller forhindre svindel eller misbrug af JOINto eller andre brugere af platformen.
d) Platformen tilbyder sociale delingsfunktioner og integrerede værktøjer, der giver dig mulighed for
at dele handlinger og indhold, der er lagt ud på vores platform med tredjepartstjenester og
omvendt. Sådanne funktioner giver dig mulighed for at dele oplysninger med dine venner eller
offentligheden, afhængigt af de indstillinger, du har valgt med tjenesten. Brugen af oplysninger fra
tredjepartstjenester vil være underlagt tredjeparters fortrolighedspolitik, og vi kontrollerer ikke
brugen af delte data fra tredjeparter. Du kan finde flere oplysninger om formålet med og omfanget
af dataindsamling og behandling af funktioner til social deling i de tjenester, der indeholder disse
funktioner.
e) Hvis JOINto er involveret i en fusion, erhvervelse, finansiering, omstrukturering, konkurs eller salg
af vores aktiver, kan oplysninger om dig blive delt, solgt eller overført som en del af denne
transaktion. Vi kan også dele oplysninger om dig med nuværende eller fremtidige datterselskaber
eller associerede selskaber.
f) Vi kan afidentificere oplysninger om dig og dele dem frit, så du ikke længere kan identificeres. Vi
kan også dele oplysninger om dig med dit samtykke, eller hvis vi er juridisk berettiget til at gøre det.

4. Yderligere oplysninger
Dette vedrører analyse-og annonceringstjenester, der leveres af andre, sikkerhed, dataopbevaring,
politikområde og revisioner af denne fortrolighedspolitik
a) Med din tilladelse tillader vi, at andre bruger cookies, webbeacons, enhedsidentifikatorer og andre
teknologier til at indsamle oplysninger om din brug af platformen, andre websteder og onlinetjenester.
b) Vi har organisatoriske og tekniske foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger, som er under
vores kontrol, og som vi behandler på dine vegne. Vi opbevarer alle de oplysninger, du giver os på
sikre servere. Vi uddanner medarbejdere i vores databeskyttelsespolitikker og procedurer og giver
autoriserede medarbejdere adgang til oplysninger om behov, der er nødvendige for deres rolle. Vi
bruger firewalls og andre teknologier, der er designet til at beskytte mod ubudne gæster og teste
for netværks svagheder.
c) Din adgangskode, som giver dig mulighed for at bruge vores tjenester, er du ansvarlig for at holde
sikker og fortrolig. Du kan altid opdatere din adgangskode i dine kontoindstillinger.
d) Vi kan midlertidigt spærre din konto
e) Vi opbevarer visse oplysninger, som vi indsamler fra dig, mens du er medlem eller bruger af
platformen, og i visse tilfælde, hvor du har slettet din konto, så vi sikrer, at du kan bruge vores
platform, til at give nøjagtige oplysninger til andre medlemmer om aktiviteter, som du foretager og
deltager i, samt at give alle medlemmer den bedst mulige oplevelse. Det kan bruges til at afsløre og
forhindre misbrug af vores platform, ulovlige aktiviteter og brud på juridiske, skattemæssige eller
regnskabsmæssige krav.

f)

Når vi ikke har nogen løbende legitime forretningsmæssige behov for at behandle dine oplysninger,
vil vi enten slette eller anonymisere det.
g) Denne fortrolighedspolitik gælder ikke for oplysninger, du giver til tredjeparter, såsom andre
medlemmer, brugere og andre, som du kan dele oplysninger med.
h) Videregivelse af oplysninger til tredjeparter er underlagt den relevante tredjeparts
fortrolighedspolitik. Vi er ikke ansvarlige for tredjepartens privatlivspolitik eller indhold, selvom vi
linker til disse tjenester fra vores platform, eller hvis du eller andre brugere deler oplysninger med
disse tredjeparter.
i) Medlemmer og brugere er direkte ansvarlige for at overholde alle krav i gældende EU-lovgivning
om privatlivets fred i forbindelse med de oplysninger, de indsamler og behandler.
j) Vi ændrer denne Fortrolighedspolitik lejlighedsvis, både ved at udvikle nye funktioner, der gør det
nødvendigt, og ved nye eller ændrede lovmæssige krav. Når vi gør det, udgiver vi den seneste
version og reviderer datoen øverst på denne side. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne
politik, vil vi give dig yderligere varsel, ved at sende dig en e-mail eller vise en fremtrædende
meddelelse på platformen.

5. Dine valg
Dette gælder for dine kontooplysninger og indstillinger for placeringsoplysninger
a) Du kan opdatere og rette din konto eller slette din konto ved at redigere i kontoindstillinger. Du vil
også være i stand til at vælge de oplysninger, andre kan se i forhold til dig , samt de oplysninger, du
giver i dine indlæg og meddelelser på platformen. Husk ikke at give oplysninger, som du ikke
ønsker, at andre skal vide.
b) Når du får adgang til platformen, indsamler vi oplysninger om din placering, som vi bruger til at give
bedre anbefalinger og begivenheder og aktiviteter i dit område og til at forbedre vores platform.
Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler oplysninger om din placering, kan du forhindre eller ændre dem
ved at ændre indstillingerne på din enhed. Indstillingerne på din mobil enhed kan også give dig
mulighed for at vælge, om du vil give os mulighed for at se din placering kontinuerligt, når du
bruger appen eller aldrig. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du justerer
placeringstjenester i vejledningen til enheden. Bemærk, at hvis du gør det, kan vores platform eller
dens funktioner ikke længere fungere korrekt.

6. Data rettigheder
Du har ret til at udøve dine databeskyttelsesrettigheder, herunder at anmode om, at JOINto sletter,
ændrer eller giver dig adgang til dine oplysninger.
a) Vi besvarer alle anmodninger, vi modtager fra personer, der ønsker at udøve deres
databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du
kan kontakte os ved at sende en e-mail til Privacy@JOINto.com.
b) Du kan klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed om brugen af dine oplysninger.
c) Bemærk, at JOINto er den dataansvarlige for dine oplysninger. Andre medlemmer og brugere kan
også fungere som dataansvarlig for dine oplysninger. Du bør kontakte disse brugere, hvis du har
spørgsmål om, hvordan de brugeroplysninger, du har givet dem.

d) Rettigheder, du måtte have, afhængigt af det land, hvor du er bosat, men kan have adgang til,
berigtigelse, opdatering eller anmodning om sletning af dine oplysninger. Du kan gøre indsigelse
mod behandlingen af dine oplysninger eller anmode om videregivelse af dine oplysninger.
e) Du kan altid fravælge at modtage marketing kommunikation, som vi sender til dig. Du kan udøve
denne rettighed ved at vælge linket "Frameld" eller "fravælg" i de marketingmails, vi sender til dig.

7. Kontakt os
Hvis du har spørgsmål eller klager over denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte
Privacy@jointo.com

