Dataintegritet
Integritetspolicy
Gigaset Communications GmbH och dataskydd
Personuppgiftsskydd är mycket viktigt för Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2,
46395 Bocholt (”Gigaset”). Därför är vi noga med att alla våra aktiviteter följer gällande lagar
och regler om personuppgiftsskydd och datasäkerhet. Den här policyn innehåller
information om vilken information vi samlar in, hur vi hanterar den och (i tillämpliga fall)
vem som kan få tillgång till den.
Personuppgifter
För att du ska kunna använda vår kostnadsfria programvarutjänst Gigaset QuickSync behöver
vi lagra en del personuppgifter på våra servrar. Uppdateringstjänsten fungerar inte utan
tillgång till viss information. Vid användning av Gigaset QuickSync sparar vi
åtkomstinformation i serverloggfiler, t.ex. namnet på den skickade filen, datum och tid för
anslutningen, överförd datamängd och kontaktad leverantör, webbläsartyp,
webbläsarinställningar, aktuellt operativsystem och åtkomststatus (filöverföring, fil hittades
inte osv.) samt din IP‐adress. Databehandlingen syftar endast till att säkerställa problemfri
drift av datanslutningen och ger oss inte möjlighet att dra några slutsatser om dig som
person. Via Gigaset QuickSync samlar vi inte in några personuppgifter såsom namn, adresser,
telefonnummer eller e‐postadresser om de inte är nödvändiga för ett avtal eller om du
frivilligt uppger sådan information till oss (t.ex. genom att registrera dig, konfigurera ett
användarkonto eller besvara en undersökning) eller om det är tillåtet enligt gällande lagar
om dataskydd.
Bortsett från operatörerna för den tekniska dataanslutningen (t.ex. leverantör och
nätverksoperatör) har ingen extern part utanför Gigaset‐företagen tillgång till dina
personuppgifter. I övrigt uppges din information bara till externa parter om det är
nödvändigt att göra det för att fullfölja avtalet eller för att fakturera och du har samtyckt till
att informationen uppges.
Din information lagras hos Gigaset så länge den behövs för genomförandet av de tjänster du
har efterfrågat.
Syfte
För Gigaset QuickSync använder vi i allmänhet personuppgifter för att upprätta en
anslutning mellan din enhet och våra servrar. Det möjliggör dataöverföring för
programvaruuppdateringar.
Dessutom förbehåller vi oss rätten att lagra din IP‐adress i sammanställda listor och använda
den för våra egna marknadsföringssyften, t.ex. för att skicka intressanta erbjudanden och
information om våra produkter till dig via Quick Sync‐meddelanden. Du kan när du vill välja
att avstå från lagring och användning av din information för de här syftena genom att skicka
ett meddelande till den kontaktadress som anges nedan.

Avsedd användning
Gigaset samlar in, behandlar och använder de personuppgifter som du uppger online endast
för de syften som kommunicerats till dig, om inte insamlingen, behandlingen eller
användningen av sådan information krävs i följande fall:
 För ett ytterligare syfte med direkt koppling till det ursprungliga syfte som
personuppgifterna samlades in för
 För att förbereda, förhandla eller fullfölja ett avtal med dig
 På grund av juridiska krav eller förordningar från myndigheter eller juridiska
instanser
 För att bestyrka eller skydda rättsliga anspråk eller för att försvara oss själva vid
rättstvister
 För att förebygga felaktig användning eller andra olagliga aktiviteter, t.ex. avsiktliga
angrepp mot IT‐systemen och för att garantera datasäkerheten
Respekt av rättigheter
Gigaset respekterar kundernas rättigheter vid behandling av personuppgifter. Det inkluderar
den lagliga rätten till information, korrigering av felaktiga personuppgifter och radering av
personuppgifter (så länge det är möjligt utan att bryta mot juridiska krav eller legitima
affärsintressen).
Säkerhet
Gigaset vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot
oavsiktlig eller olaglig radering eller modifiering och mot förlust, obehörig vidareförmedling
och obehörig åtkomst.
Frågor och kommentarer
Gigaset svarar på alla lämpliga förfrågningar om att granska och i tillämpliga fall korrigera,
lägga till eller radera personuppgifter. Om du har frågor eller kommentarer om den här
integritetspolicyn (till exempel om rätten att granska och uppdatera dina personuppgifter)
kan du klicka på länken för att kontakta vårt dataskyddsombud (data‐protection@gigaset.com).
Vi justerar vår integritetspolicy löpande i takt med nya och förändrade regler och
förutsättningar på Internet. Alla eventuella ändringar publiceras så snart som möjligt på den
här sidan. Därför bör du med jämna mellanrum besöka den här sidan för att säkerställa att
du har läst den senaste versionen av vår integritetspolicy.
Ändringar av integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra den här integritetspolicyn i enlighet med
gällande dataskyddslagar. Den aktuella versionen är från maj 2018.

