
Integritetsmeddelande 

För vilken Clear Channel-enhet gäller detta meddelande? 

Detta meddelande om integritet och cookies gäller för Clear Channel Sveriges webbplatser som finns 

på www.clearchannel.se med den registrerade adressen: Box 827, 101 36 Stockholm inklusive 

www.clearchannelinternational.com och några andra webbplatser för Clear Channel International-

koncernens dotterbolag eller anslutna företag (som kan ses här "Clear Channel", "vi", "oss" eller 

"vår"), samt alla mobila appar, onlineformulär och prenumerationer, produkter eller tjänster och 

sociala Mediekanaler som styrs av Clear Channel (där en länk till detta meddelande tillhandahålls på 

"plattformen" och "plattformarna"). 

Varje plattform styrs av en individuell Clear Channel-enhet enligt definitionen i användarvillkoren 

eller på annat sätt. 

Varför är det här meddelandet viktigt? 

Beroende på hur du använder våra plattformar och / eller på annat sätt interagerar med oss, kan vi 

be dig om vissa personuppgifter som identifierar dig (enbart för sig eller tillsammans med annan 

information vi innehar). 

Clear Channel har åtagit sig att skydda dina personuppgifter i enlighet med våra interna policyer och 

tillämplig europeisk lagstiftning. 

"Personuppgifter" betyder personuppgifter som identifierar dig som individ eller avser en 

identifierbar person som definieras i tillämplig europeisk lagstiftning (och i synnerhet GDPR, 

Dataskyddsförordningen). 

Vad är syftet med detta meddelande? 

Detta meddelande meddelar dig om våra rutiner från och med den 25 maj 2018 avseende insamling, 

användning och offentliggörande av de personuppgifter som du ger oss via våra plattformar. 

Vi kan fråga dig om dessa personuppgifter så vi effektivt kan tillhandahålla våra produkter och / eller 

tjänster (tillsammans "produkter och tjänster") till dig. 

Meddelandet beskriver också hur vi kan använda dina personuppgifter i samband med kampanjer, 

tävlingar, erbjudanden eller marknadsföringskampanjer (tillsammans "marknadsföring och 

kampanjer") som vi kan åta oss oavsett medium eller enligt våra avtalsförpliktelser eller andra 

legitima intressen. 

Det kan finnas tillfällen där vi kan komma att kontakta dig av administrativa eller operativa skäl i 

samband med din registrering eller användning av våra plattformar, din eventuella anställning hos 

oss eller vid användning/tillgång till våra produkter och tjänster. 

 

Hur samlar vi in personuppgifter och varför? 

Clear Channel Sverige är personuppgiftsansvarig. 

Vi kan samla in dina personuppgifter under följande omständigheter (det här är inte en definitiv 

lista): 

1. Marknadsföring och kampanjer. Vi kan hämta dina personuppgifter baserat på ditt samtycke 

eller våra legitima affärsintressen som inkluderar marknadsföring och kampanjer: 



a. När du mottar kommunikation om vår verksamhet som vi tror att du som kund 

kanske är intresserad av; 

b. när du registrerar dig för att delta i ett Clear Channel-event eller mottar inbjudningar 

till framtida evenemang, 

c. när personuppgifterna specifikt och frivilligt tillhandahålls av dig när du besöker våra 

plattformar (se "Cookies" nedan)  

d. när du registrerar dig hos vår försäljningsrepresentant vid tidpunkten för en första 

diskussion eller försäljning; 

e. När du prenumererar på våra direkta eller indirekta marknadsföringslistor 

(marknadsföring och marknadsföringskommunikation kan tillhandahållas av sociala 

medier, e-post, post eller andra kommunikationskanaler). 

f. om du har samtyckt till att få marknadsföring eller kampanjer tidigare, till exempel 

genom att uttrycka intresse för våra produkter eller tjänster, eller 

g. när du ger feedback och bidrag till kundundersökningar, tävlingar, erbjudanden eller 

enkäter. 

 

2. Få tillgång till, använda eller köpa våra produkter eller tjänster ("Produkter eller tjänster") Vi 

kan hämta dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller vårt legitima affärsintresse: 

a. när du begär specifikt material eller information från våra plattformar eller andra 

medier, 

b. om du registrerar dig för att få åtkomst till säkra eller på annat sätt begränsade delar 

av våra plattformar, t.ex. för att komma åt ditt kundkonto eller kontrollpanelen för 

marknadsföring, 

c. genom en "opt-in" samtyckes mekanism; 

d. när du hanterar dina kontaktinställningar på våra plattformar; 

e. genom att skicka dina uppgifter till vår försäljningsdatabas eller 

f. Om du är en befintlig eller potentiell kund, med information om produkter eller 

tjänster som liknar dem som du har uttryckt intresse för. 

 

3. För att uppfylla våra avtalsförpliktelser, som inkluderar: 

a. när du kommer åt din SmartBike / CityBike portal. Se sekretessmeddelandet för 

Smart cykel här https://www.malmobybike.se/en/cookies-policy 

b. samtidigt som vi accepterar våra villkor när du registrerar dig för våra produkter eller 

tjänster 

c. Att verifiera en identitet för överensstämmelse eller  

d. att behandla en betalning, kommunicera om en betalning och tillhandahålla 

relaterad kundservice. 

e. Om du ansöker om att arbeta för en Clear Channel-verksamhet 

 

4. Annars i våra legitima affärsintressen, som inkluderar: 

a. om du kontaktar oss när det gäller dina personuppgifter 

b. när vi granskar och förbättrar noggrannheten i personuppgifterna vi innehar 

c. när vi registrerar telefonsamtal med dig för träningssyfte och / eller övervakning 

d. när du kontaktar oss med frågor så att vi bättre kan hjälpa dig eller 

e. när vi undersöker eventuella klagomål som erhålls av dig 

f. Att hjälpa till att diagnostisera problem med vår service. 

g. Att analysera trender. 

h. att spåra användarnas beteende (se "Cookies", nedan); 



i. att administrera våra plattformar; 

j. att hjälpa dig identifiera dig 

k. anmäla alla aktiviteter som vi misstänker bryter mot relevanta lagar eller föreskrifter 

till lämplig myndighet och 

l. Att samla bred demografisk information för samlad användning. 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Typer av personuppgifter 

Personuppgifter vi ber om kan innefatta men är inte begränsade till kombinationer av information 

om: 

• ditt namn, postadress, e-postadress (som kan avslöja din IP-adress), telefonnummer, yrke och 

annan kontaktinformation 

• säkra inloggningsuppgifter när du öppnar säkra delar av webbplatsen; 

• var du hörde talas om oss 

• detaljer om klagomål 

• All information du får frivilligt lämna till oss genom att fylla i någon form på våra plattformar; och, 

till exempel, en "fri text" box på våra plattformar (dvs tomma utrymmen där du kan lägga in 

kommentarer); 

• dina kontakter med oss innehållande information om dina personliga eller professionella intressen, 

behov eller åsikter, demografi, erfarenheter med våra produkter eller tjänster och 

kontaktinställningar; 

• När du ansöker om en tjänst hos oss också följande information: Språkkunskaper, utbildning och 

bakgrund, tidigare erfarenhet och resultat i färdighetstester för att jämföra med en ledig position; 

• Ditt personnummer kan behandlas när du deltar i vissa kundevent. 

• Information från andra källor, t.ex. offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners, 

sociala medier-plattformar (inklusive från personer med vilka du är vänner eller på annat sätt 

ansluten) och från andra tredje parter. 

• Teknisk information, inklusive platsinformation, Internet Protokoll (IP) -adress som används för att 

ansluta datorn till Internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, 

tidszoninställningar, plug-in typer för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform. Där vi 

använder IP-adresser kopplar vi inte din IP-adress (er) till dina andra personuppgifter. 

• ditt webbläsarbeteende på våra plattformar; inklusive URL-adresserna (Uniform Resource 

Locators), via och från våra plattformar eller sociala mediekanaler (inklusive datum och tid), 

nedladdningsfel, längder på besök på vissa sidor, sidans interaktionsinformation (till exempel 

rullning, klick och mus-rörelser) och metoder som används för att söka dig vidare från sidan; 

• Alla enheter som du har använt för våra produkter och tjänster (inklusive märke, modell och 

operativsystem, IP-adress, webbläsartyp och identifierare för mobila enheter). 



Under vissa omständigheter kan vi begära ytterligare personuppgifter för att ge dig det mest lämpliga 

svaret. Om du inte tillhandahåller personuppgifterna där de efterfrågas kan din tillgång till tjänsten 

eller vår förmåga att hjälpa dig vara begränsad. 

Känsliga personuppgifter 

Vi kommer inte att begära dina känsliga personuppgifter förutom i samband med Clear Channels 

rekryteringsprocess. 

Med "Känsliga personuppgifter" menas personuppgifter kopplat till: ras eller etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiösa eller andra liknande övertygelser, fackligt medlemskap fysisk eller psykisk 

hälsa, sexualliv eller kriminalregister. Där du lämnar känsliga personuppgifter kommer vi att 

uttryckligen be dig om ditt samtycke för att vi ska få använda dem endast i samband med det syfte 

som personuppgifterna har lämnats för. 

Dina rättigheter 

Enligt GDPR, Dataskyddsförordningen, har du rättigheter kopplat till dina personuppgifter. Dessa 

rättigheter kan till exempel innefatta rätten att begära att vi ändrar eller tar bort dina 

personuppgifter; rätten att återkalla samtycke; rätten att känna till de syften för vilka dina 

personuppgifter behandlas och de mottagare till vilka dina personuppgifter kan avslöjas (med 

förbehåll för lagar och regler). 

Om du inte godkänner att dina personuppgifter används i enlighet med detta meddelande, skicka 

inte dina personuppgifter till oss via plattformen eller på något annat sätt. 

Om du efterfrågar ytterligare information om dina rättigheter eller vår användning av dina 

personuppgifter, kontakta oss på mydata@clearchannel.com. 

Rätt till rättelse av personuppgifter 

Vi tar ansvar för en korrekt registrering av personuppgifter när du har lämnat in uppgifterna, därefter 

överlåter vi ansvaret till dig att uppdatera oss vid ändringar för en fortsatt korrekthet i dina 

personuppgifter. 

Om du informerar oss om att dina personuppgifter inte längre är korrekta, kommer vi att ändra eller 

uppdatera dem (där det är praktiskt och lagligt att göra det). 

Rätt till borttagning eller begränsning av personuppgifter 

Du kan be oss att radera eller begränsa din personliga data under vissa omständigheter, t.ex. om vi 

inte längre behöver dem eller om du tar tillbaka ditt samtycke (om samtycke gäller). Om vi har delat 

dem med andra, informerar vi även dem om raderingen. 

Rätt att återkalla samtycke 

Om du, någon gång, har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter under de omständigheter 

eller syften som beskrivs ovan, och du inte längre vill att dina personuppgifter behandlade på ovan 

beskrivet sätt, kan du återkalla samtycket genom att kontakta oss. 

Rätt till Opt-Out från marknadsföring och kampanjer 

Du har rätt att avanmäla dig från direkt marknadsföring och marknadsföringskommunikation som du 

tidigare samtyckt till, genom att: 

• klicka på den relevanta "unsubscribe" länken i e-postmeddelandet; 

mailto:mydata@clearchannel.com


• kontakta oss på marknad@clearchannel.se 

• meddela oss vid den tidpunkten då du tillhandahåller dina personuppgifter. 

Om du har givit ditt samtycke och senare meddelar oss om att du önskar återkallar samtycket, 

kommer ytterligare marknadsföring och marknadsföringskommunikation från oss att upphöra och vi 

kommer därmed inte att kontakta dig ytterligare för direkt marknadsföring. Vi tar emellertid inte 

nödvändigtvis bort dina personuppgifter från vår databas om vi anser att det är rättvist och 

nödvändigt att behålla personuppgifterna av legala och juridiska skäl. Med andra ord är det vår 

skyldighet att följa lagstadgade krav. 

Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering  

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat på automatisk behandling eller profilering. Vi 

utför endast denna typ av beslutsfattande där beslutet är nödvändigt för ingående eller utförande av 

ett kontrakt, eller auktoriserad enligt unionens eller medlemsstaternas lagar som är tillämpliga på oss 

eller baserat på ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer alltid att informera dig om vi utför någon sådan 

aktivitet baserat på dina personliga uppgifter. 

Rätt till kopior av personuppgifter 

Du har rätt att kontakta oss för att begära ett registerutdrag över de personuppgifter som vi har om 

dig. Innan vi svarar på din begäran kan vi be dig att (i) verifiera din identitet och (ii) tillhandahålla 

ytterligare detaljer så att vi bättre kan svara på din förfrågan. 

Barnens personuppgifter 

Våra plattformar är inte avsedda att riktas mot barn under 13 års ålder. Vi kommer inte medvetet att 

samla in eller behandla barns personuppgifter via våra plattformar. 

Tredje parts varor och tjänster 

Vi skickar inte information om varor och tjänster från tredje part, det vill säga från parter utanför 

Clear Channel om inte det specifikt begärts. 

Tredje parts webbplatser 

De länkar på våra plattformar som leder utanför Clear Channels webbplatser ansvarar vi inte för 

vilket även innebär att vi inte ansvarar för godkännandet av dem. Dessa tredje parts webbplatser 

regleras av olika användarvillkor (inklusive sekretessmeddelanden) och du är ensam ansvarig för att 

visa och använda varje sådan webbplats i enlighet med gällande användarvillkor. Vi är inte ansvariga 

för hur din personliga information hanteras av sådana tredje parts webbplatser. Dessa webbplatser 

omfattas inte av detta meddelande. 

Säkerhet för personuppgifter 

Dina personuppgifter (och kommersiella uppgifter) kommer att tas om hand som konfidentiella 

uppgifter och kommer att hanteras på ett så säkert sätt som möjligt. Vi tillämpar lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder som överensstämmer med våra lagliga skyldigheter och 

standardbranschpraxis. I enlighet med Dataskyddsförordningen följer vi strikta säkerhetsförfaranden 

avseende lagring och avslöjande av de personuppgifter som du gett oss för att förhindra obehörig 

åtkomst så långt det är rimligt. 

Vi använder branschstandardpraxis samt brandväggar och "Secure Socket Layers" för att skydda din 

personliga information. Vi behandlar dina personuppgifter som en tillgång som måste skyddas mot 



förlust, ändring, förstörelse och obehörig åtkomst. Våra medarbetare hanterar personuppgifterna 

som konfidentiella och vi använder många olika säkerhetsmetoder för att skydda dina 

personuppgifter från obehörig åtkomst av användare inifrån och utanför Clear Channel. Vi använder 

även interna skydd för att begränsa tillgången till användarnas personuppgifter till endast de 

anställda som behöver personuppgifterna för att utföra en specifik arbetsuppgift.  

Överföring av personuppgifter 

Tredjeparter 

Vi kommer inte att överlåta dina personuppgifter annat än till tredjeparts biträden, så kallade 

underbiträden, vilka replikerar villkoren i detta meddelande i enligt med vad som anges i detta 

meddelande, än där det är nödvändigt att involvera en tredje parts tjänsteleverantör för utförandet 

av våra avtalsförpliktelser eller då lagen förbinder oss. 

• Överföring till personuppgiftsbiträden inom koncernen 

Clear Channel Sverige verkar bland en grupp av företag som styrs av en ledande enhet, Clear Channel 

International Limited, registrerad adress, 33 Golden Square, London W1F 9JT. Moderföretaget Clear 

Channel International är iHeart Media Communications och Clear Channel Outdoor Holdings, båda 

amerikanska börsnoterade bolag. Från tid till annan kan det vara nödvändigt att överföra, med våra 

legitima intressen, personuppgifter som samlats in av Clear Channel Sverige till ledande enheten och 

dess amerikanska moderbolag med sina respektive personuppgiftsbiträden. 

Överföringar utanför Europeiska unionen 

Icke-europeiska länder kan ha lagar om dataskydd som är mindre skyddande än lagstiftningen än där 

du bor inom EU. Om så är fallet (t.ex. Förenta staterna) regleras våra överföringar av personuppgifter 

enligt vanliga avtalsbestämmelser om överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen 

(eller utanför jurisdiktioner som anses vara "adekvata" för dataskydd genom Europeiska unionen). Vi 

kommer inte att överföra dina uppgifter utanför Europeiska unionen av någon annan anledning än 

vad som beskrivs i detta meddelande, såvida vi inte är skyldiga att göra det av lagliga skäl.  

Försäljning eller Sammanslagning 

Om Clear Channel eller dess tillgångar säljs till eller slås samman med en annan enhet utanför Clear 

Channel, bör du förvänta dig att vissa eller alla personuppgifter som samlats in av Clear Channel kan 

överföras till köparen / överlevande företaget. Om så är fallet försöker vi förplikta det förvärvande 

företaget att använda alla personuppgifter som överförts på ett sätt som överensstämmer med 

gällande lagstiftning och detta meddelande. Vi kan inte garantera att de kommer att kunna införa 

detta krav eller att det förvärvande företaget kommer att rätta sig efter detta. 

Lagring av personuppgifter 

Om du har gett oss personuppgifter kommer dina personuppgifter att behållas under din relation 

med oss och/eller den tid som krävs enligt gällande lagstiftning eller på annat sätt är en rimlig 

tidsperiod (och vi eller våra tredje parts personuppgiftbiträden kommer att ändra eller kassera dina 

personuppgifter när uppgifterna inte längre behövs). 

 

 

 



Kakor 

Vilka kakor använder vi, varför använder vi dem och hur de påverkar dig 

En cookie är en liten textfil, vanligtvis bestående av bokstäver och siffror (med en ID-tagg), som kan 

placeras på din dator eller mobil när du kommer åt våra plattformar. Cookies tillåter i allmänhet en 

webbplats att känna igen din enhet och surfaktivitet om du återvänder till den, eller om du besöker 

en annan webbplats som känner igen samma cookies. 

Olika cookies utför olika funktioner. Vissa hjälper dig att navigera genom sidor, andra lagrar 

information om dina lagringspreferenser för att göra webbplatsen enklare att använda. Andra 

identifierar produkter, varor eller tjänster som du kanske är intresserade av och används för att ge 

dig skräddarsydd annonsering. 

När du besöker våra plattformar: 

Persistenta cookies tillåter vår webbplats att känna igen dig när du återvänder till vår sida en gång 

till. Detta ger oss användbara analyser som hjälper oss att optimera vår webbplats och din 

besöksupplevelse. 

Session cookies lagars endast under ditt nuvarande besök medan du har din webbläsare öppen. De 

lagras inte på hårddisken och raderas när du stänger din webbläsare. 

För allmän information om cookies, se https://www.pts.se/cookies 

 Persistenta cookies: 

 

Session cookies: 

N/A 

Koppling till sociala medier 

På många av sidorna på vår hemsida finns det funktioner som låter dig dela eller bokmärka sidor på 

vår webbplats. 

Sociala medier som Twitter, Google, Facebook och LinkedIn kan hämta information om din 

internetaktivitet. De kan registrera om du besöker våra plattformar och de specifika sidorna du surfar 

på om du är inloggad i deras tjänster, även om du inte klickar på knappen. 

_ga  
_gat  
_gid  

Google Analytics-cookies för att spåra 
användare när de navigerar på webbplatsen och 
hjälper till att förbättra webbplatsens 
användbarhet. 

_unam  
 

är inställd som del av ShareThis-tjänsten och 
övervakar "click-stream" -aktivitet, t.ex. visade  
och navigerade, och tid spenderad på sidor 

_stid  
 

Del av domänen ".sharethis.com" och används 
eftersom vi lägger till sharethis-länkar 

_utma  
_utmc _utmt _utmz  
_player  
_vuid  

En del av domänen ".player.vimeo.com" och 
".vimeo.com" och används eftersom vi lägger 
till vimeo-videor 



Du bör kontrollera sekretess- och cookiespolicyerna för var och en av dessa webbplatser för att se 

hur exakt de använder din information och för att få reda på hur man väljer att ta bort eller radera 

information om din aktivitet på internet. 

Vidare information 

1. Facebook cookies 

2. Twitter cookies 

3. Google cookies 

4. Linkedin cookies 

Manuell hantering av cookies 

Det finns flera sätt att manuellt hantera cookies på din dator / enhet. Läs mer på Om Cookies 

webbplatsen. 

Om du har tillgång till Internet från mer än en dator / enhet är det viktigt att säkerställa att varje 

webbläsare är konfigurerad för att passa dina cookiepreferenser. 

Spåra inte 

Om du vill blockera samtliga cookies hela tiden kan du ställa in din webbläsare för att göra det. Det är 

viktigt att notera att blockering av cookies kan leda till att vissa delar av vår sida inte fungerar som de 

ska, vilket kan påverka din surfupplevelse. 

Våra plattformar använder en DNT: 1-signal som meddelar din preferens, som en giltig 

webbläsarinställning. 

Hur ber Clear Channel om samtycke för cookies? 

Clear Channel följer gällande lagstiftning om cookies. En popup-ruta visas när du först får tillgång till 

vår plattform och frågar dig om du godkänner cookies. Om du inte godkänner cookies, kommer de 

att vara inaktiverade på dina vägnar. Du kan också när som helst stänga av cookies genom din 

webbläsares inställningar (för mer information om hur du gör det, se "hur raderas cookies” fliken på 

www.allaboutcookies.org/cookies). 

Om du föredrar kan du välja bort våra cookieprocesser här 

https://clearchannel.se/cookieprivacypolicy 

Om du väljer att inaktivera cookies vill vi göra dig medveten om att vissa delar av våra plattformar 

kanske inte fungerar korrekt och det är troligt att din plattformsanvändning inte räknas och mäts 

som beskrivet ovan. Vi kommer därtill inte kunna ta dina handlingar i beaktning vid analys av data 

eller när vi försöker förbättra vår service baserat på den analys vi får ut. 

Kontakta oss 

Om du vill lämna några synpunkter, klagomål, förfrågningar eller om du har några frågor som rör 

detta meddelande, dina rättigheter, plattformen, vår marknadsföring och erbjudandematerial eller 

produkter och tjänster som vi tillhandahåller, kan du kontakta oss via mydata@clearchannel.com 

Du kan också kontakta Svenska dataskyddsmyndigheten här: www.datainspektionen.se  

 

 

http://www.datainspektionen.se/


Ändringar av detta meddelande 

Detta meddelande kommer att ses över från tid till annan för att säkerställa att den överensstämmer 

med gällande lagstiftning. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra, lägga till eller ta bort bestämmelser i detta meddelande. 

Eventuella ändringar i detta meddelande kommer att publiceras här, och vi uppmanar dig att läsa 

meddelandet från tid till annan. 

Tillämplig lag 

Detta meddelande regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. 


