Clear Channel Sveriges behandling av
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För vilken Clear Channel-enhet gäller detta meddelande?
Detta meddelande om integritet och kakor 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 i Clear Channel lnternational-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 dokument 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?
Clear Channel har åtagit sig att skydda dina personuppgifter i enlighet med våra interna policyer och tillämplig
europeisk lagstiftning.
Detta meddelande informerar dig om vår praxis med avseende på insamling, användning och avslöjande av
personuppgifter som du tillhandahåller till oss via våra plattformar, i samband med eventuella kampanjer, tävlingar,
erbjudanden eller marknadsföringskampanjer som vi genomför, eller som du tillhandahåller i samband med ansökningsprocessen inför en potentiell anställning hos oss. Den beskriver också dina dataskyddsrättigheter, inklusive
en rätt att invända mot en del av den behandling som Clear Channel utför. Mer information om dina rättigheter och
hur du utövar dem finns i avsnittet ”Dina rättigheter”.
Personuppgifter avser personlig information som identifierar dig som individ eller relaterar till en identifierbar individ
enligt definitionen i tillämplig europeisk lagstiftning (och i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen).

Hur samlar vi in personuppgifter och varför?
Clear Channel Sverige är personuppgiftsansvarig.
Vi kan samla in dina personuppgifter under följande omständigheter:
1. Med ditt godkännande:
•

när du prenumererar på våra marknadsföringslistor, eller når du deltar i kampanjer, tävlingar, erbjudanden eller
marknadskommunikation (tillsammans: ”marknadsföring och kampanjer”) som erbjuds via sociala mediekanaler,
e-post, inlägg eller andra kommunikationskanaler; och

•

om du väljer att aktivt engagera dig i en upplevelsekampanj via till exempel en QR-kod på en interaktiv annons
eller tävling, och vi behöver veta din identitet eller begära dina kontaktuppgifter, kommer vi att inhämta ditt
samtycke och då samtidigt meddela dig om hur vi kommer att använda dessa uppgifter.

2. För att utföra /uppfylla våra avtalsförpliktelser:
•

enligt våra villkor när du registrerar dig för våra produkter eller tjänster;

•

för att verifiera din identitet;

•

när du registrerar dig för att delta i ett Clear Channel-evenemang;

•

för att kunde ge kundservice relaterad till våra produkter och tjänster;

•

när man bildar leasing eller liknande arrangemang över tillgångar; och

•

om du ansöker om att arbeta för ett Clear Channel-företag kan vi behöva vidta åtgärder som är nödvändiga
innan vi ingår ett anställningsavtal med dig, som att kontrollera dina kvalifikationer eller undersöka om du har
rätt att arbeta i det land där tjänsten du ansökte om är baserad.
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3. För våra legitima affärsintressen, som inkluderar:
•

skicka meddelanden till dig om marknadsföring och kampanjer om vi inte behöver ditt samtycke;

•

ge dig tillgång till produkter och tjänster eller specifikt material eller information från våra plattformar som du
frågar om;

•

bearbeta din feedback, svar och bidrag till kundundersökningar, tävlingar, erbjudanden eller frågeformulär;

•

spela in telefonsamtal med dig för utbildnings- och/eller monitoreringsändamål;

•

granska dina frågor så att vi bättre kan hjälpa dig eller undersöka eventuella klagomål som du gör;

•

förbättra vår tjänst för att analysera trender för att administrera våra plattformar;

•

monitorera vårt mångfalds- och inkluderingsarbete; och

•

för att hjälpa till att identifiera dig för administrativa ändamål.

4. För efterlevnadsändamål och lagliga eller regulatoriska ändamål:
•

verifiera din identitet som en del av en screeningprocess vid en eventuell anställningsprocess, och för
penningtvättsreglering;

•

rapportera all aktivitet som vi misstänker bryter mot relevanta lagar eller förordningar;

•

skydda vitala intressen och informationssäkerhet, förebyggande av bedrägerier och tillhandahållande av
tjänster (till exempel hantering av missbruk av tjänster);

•

följa EU:s eller medlemsstaternas lagar för förebyggande, upptäckt, utredning eller lagföring av brott eller
förebyggande av hot mot den allmänna säkerheten;

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, adress, e-postadress (som kan avslöja din IP-adress), telefonnummer, yrke och annan kontaktinformation;

•

om du är en hyresvärd, uppgifter om ditt ägande av tillgångar;

•

känsliga personuppgifter, när du ansöker om en tjänst hos oss – se avsnittet Känsliga personuppgifter nedan;

•

var du hörde talas om oss;

•

detaljer om klagomål;

•

all information du frivilligt lämnar till oss genom att fylla i ett formulär på våra plattformar; inkluderat ”fri textruta” på våra plattformar (dvs tomma utrymmen där du kan lägga in fri text;

•

dina kontakter med oss innehållande information om dina personliga eller professionella intressen, behov eller
åsikter, demografi, erfarenheter av våra produkter eller tjänster och kontaktpreferenser;

•

om du söker jobb hos oss, dina CV-uppgifter och all bakgrundsinformation vi kan komma att få från dina referenser,
din LinkedIn-profil, eller rekryteringsbyrån (om någon);

•

detaljer om finansiella transaktioner eller redovisningstransaktioner som utförs på våra plattformar eller på
annat sätt, inklusive kredit-/betalkortsinformation, faktureringsinformation och/eller leveransadressinformation
(om du betalar för något på våra webbplatser);

•

demografisk information och kontaktinformation från andra källor, såsom offentliga databaser, gemensamma
marknadsföringspartners, sociala medieplattformar (inklusive från personer som du är vän med eller på annat
sätt ansluten till) och från andra tredjeparter;

•

teknisk information, inklusive platsinformation, IP-adress (Internet Protocol address) som används för att ansluta
din dator till Internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszonsinställning, typer och versioner
av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform;
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•

ditt surfbeteende online på våra plattformar; inklusive Uniform Resource Locators (URL) klickströmmen till,
genom och från våra plattformar eller sociala mediekanaler (inklusive datum och tid), nedladdningsfel, hur
länge du besöker vissa sidor, information om sidinteraktion (som rullning, klick och muspekare), interaktion med
e-postmarknadsföring (inklusive om och när ett e-postmeddelande öppnas och hur många gånger det öppnas);
och metoder som används för att bläddra bort från sidan; och/eller alla enheter du har använt för att komma åt
våra produkter och tjänster (inklusive märke, modell och operativsystem, IP-adress, webbläsartyp, version och
mobilenhetsidentifierare).

•

Ditt personnummer kan behandlas när du deltar i vissa kundevent.

Under vissa omständigheter kan vi be om ytterligare personuppgifter för att ge dig det mest lämpliga svaret.
Om du inte delar personuppgifter där de efterfrågas kan din tillgång till tjänsten eller vår förmåga att hjälpa dig
vara begränsad.

Känsliga eller sensitiva personuppgifter
Känsliga eller sensitiva personuppgifter avser personuppgifter som kan relatera till: etniskt ursprung, politiska
åsikter, fackföreningsmedlemskap, fysiska eller psykiska hälsotillstånd eller genetiska eller biometriska uppgifter
som unikt identifierar dig, ditt sexliv eller din sexuella läggning, religiös eller filosofisk övertygelse och anklagelse
eller dömd för brottslig handling eller relaterade förfaranden. I fall där du tillhandahåller känsliga personuppgifter
kommer vi att spara dessa säkert och under en proportionerlig tid och endast använda den informationen i samband med syftet för vilket det har tillhandahållits.
Vi kan be, om lokal lag tillåter det, om frivillig tillhandahållande av etniskt ursprung, religion och andra känsliga
personuppgifter som en del av en rekryteringsprocess till Clear Channel, för att övervaka vår skyldighet för jämställdhet och mångfald (du kan alltid avböja att dela denna typ av uppgifter).
Där det är tillåtet eller krävs enligt lag (vilket varierar beroende på jurisdiktion), kan vi begära att du själv deklarerar
relevanta aktuella hälsotillstånd för att ge dig tillgång till våra lokaler, i enlighet med regeringens riktlinjer för folkhälsa. Vi håller våra rutiner under översyn för att säkerställa att vi följer rekommendationerna i lokal jurisdiktion.
Om vi är skyldiga att behandla känsliga personuppgifter för något annat ändamål kommer vi, där det krävs enligt
lag, att be om ditt uttryckliga samtycke.

Användning av publika mätningsdata
Användning av anonymiserad data
Vi kan komma att köpa eller samla in, anonymiserade, aggregerade datauppsättningar som hänför sig till prestandan
för vår plattform för utomhusreklam (såsom skyltar, gator, vägar, motorvägar, kollektivtrafik etc.), eller anonymiserad
och aggregerad transaktions- och köphistorik från dataleverantörer. Vi gör detta för att bättre förstå vilka typer
av människor som kommer att se kampanjerna på våra ytor, på uppdrag av våra annonsörer. Vi försöker inte att
analysera personuppgifter på individuell nivå.
SDK och Mobildata
Då och då samarbetar vi med datapartner som använder data som erhållits från SDK:er i appar, GPS-data eller
annan data som erhålls från en mobil enhets IP-adress (om användaren har samtyckt till att denna data delas).
Denna information som tillhandahålls hjälper oss att ge insikt i storskaligt publikbeteende.
Mobiltelefonsignaler och SDK-data
Om användarna samtycker, kan mobiltelefonnätverk tillhandahålla insikter baserade på anonymiserade, aggregerade data från triangulerade mobiltelefonsignaler från telefoner som använder deras nätverk. Detta ger oss insikter
om målgruppsbeteenden på gruppnivå i närheten av våra annonsplatser.
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SDK står för software development kit. Det är en kodbit som är inbyggd i en app, och som underlättar för den
appen att samla in geolokalisering och annan statistisk data. När en användare installerar dessa appar på sin
enhet har användaren möjlighet att ge sitt samtycke för att möjliggöra insamling av begränsade delar av sin data
inklusive personliga data för att förbättra sin appanvändning och för att dela med app-leverantörens kommersiella
partner. Användare kan när som helst återkalla samtycke att dela data i apparnas inställningar.
Clear Channel tar emot anonymiserade, aggregerade datauppsättningar från noggrant utvalda GDPR-kompatibla
datapartners som hjälper oss och våra datapartners att bäst förstå konsumenternas demografi och engagemang i
den verkliga världen.
Geofencing (inklusive mobil ”retargeting”)
”Geofencing” är en platsbaserad tjänst där en app eller annan programvara använder GPS, RFID, Wi-Fi eller
mobildata för att utlösa en förprogrammerad åtgärd när en mobil enhet eller RFID-tagg går in i eller ut ur en virtuell
gräns som är uppställd runt en geografisk plats, känd som ett geofence.
Beacons är installerade på Clear Channel-paneler på ett antal av våra platser. Dessa beacons sänder passivt ut en
platssignal i dess ”geofence” som kan detekteras av mobila enheter. Om du har gett din mobila enhet tillåtelse att
ansluta till beacons, via en app eller inställningarna på din enhet, kan din mobila enhet försöka ansluta till beaconen
som är installerad i dessa skyltar och dela dess geografiska information med dessa beacons, när du kommer inom
beacons geofence.
Clear Channel och våra affärspartners kan använda den informationen för att förstå publikbeteende, och affärspartners kan skicka riktade meddelanden till enheter med samtycke som rör innehållet i närliggande annonser när
dessa enheter är i närheten av våra paneler. Användare kan när som helst återkalla samtycke att dela geolokaliseringsdata med beacons i inställningarna på sina telefoner. Om du inte har gett ditt samtycke till att dina mobila
enheter delar data kommer den inte att delas.
All data som används av eller delas med Clear Channel av dess partners, är aggregerad och anonym och vi
behåller inte information om individer, och vi identifierar, spårar, profilerar eller riktar oss inte heller mot enskilda
personer.
Programvara för datorseende
Programvara för datorseende används som standard i utomhusreklambranschen (som skyltar, gator, vägar, motorvägar, kollektivtrafik etc.). När datorseendeteknik används, inklusive om den används i en kampanj av Clear Channel eller våra partners, aktiveras en kamera installerad på skärmen som kan känna igen grundläggande egenskaper (till exempel kan den upptäcka rörelse framför skärmen, eller längd, kön eller hårfärg etc.) hos människor som
tittar på skärmen för att anpassa skärmens innehåll (annonsen) interaktivt med människorna som ser. Till exempel
kan en interaktiv annons visa ett par solglasögon på en kvinnlig eller manlig karaktär beroende på om det är en
kvinna eller en man som tittar på skärmen. En interaktiv annons innehåll kan också röra sig i enlighet med rörelsen
hos personen framför skärmen. Programvara för datorseende kan också fånga uppenbart engagemang med de
annonser vi marknadsför (som hur länge någon tittade på annonsen eller om de hade några tydliga uttryck).
Om Clear Channel eller våra samarbetspartners använder programvara för datorseende, kommer eventuella
personuppgifter som fångas upp endast att fångas upp och lagras tillfälligt. Programvaran som används är föremål
för strikt avidentifiering, informationssäkerhet och nästan omedelbar minnesrensning. Vi anlitar programvaruleverantörer som har blivit föremål för konsekvensbedömningar för datasekretess och som har undertecknat villkor
för och samtycker till att följa gällande dataskyddslagstiftning. Clear Channel försöker inte att identifiera enstaka
personer via datorseende. Vi är inte intresserade av att profilera individer. Vi och våra datapartners anonymiserar
istället data och aggregerar all information i storskaliga datauppsättningar för att vi ska kunna förstå demografiska
publikens reaktioner på de annonser vi marknadsför, på uppdrag av våra annonsörer.
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Dina rättigheter
Enligt Dataskyddsförordningen GDPR och annan tillämplig lagstiftning har du rättigheter till dina personuppgifter.
Dessa rättigheter inkluderar (med förbehåll för juridiska och regulatoriska krav):
Rätt till rättelse av personuppgifter
Om du meddelar oss 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 radering eller begränsning av behandling av personuppgifter
Du kan be oss att radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till
exempel när vi inte längre behöver dem, eller om du tar tillbaka ditt samtycke (om vi behöver ditt samtycke för behandling). Om vi har delat dina personuppgifter med andra, kommer vi om möjligt att meddela dem om raderingen.
Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att välja bort direktmarknadsföring, eller profilering som vi utför för direktmarknadsföring, när som helst.
Om du vid något tillfälle har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter under de omständigheter eller syften
som beskrivs ovan, och du inte längre vill få dina personuppgifter behandlade på detta sätt, kan du avregistrera dig
genom att trycka på en avregistreringsfunktion eller genom att skicka en e-post till marknad@clearchannel.se eller
mydata@clearchannelint.com
Rätt till portabilitet
Du kan be oss att förse dig med dina personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi observerat genom dina
aktiviteter på våra plattformar i ett vanligt använt och maskinläsbart format för att skicka dem till en annan kontrollant.
Rätt att invända
Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt när vi inte behöver
behandla uppgifterna för att uppfylla ett avtalsenligt eller annat juridiskt krav, eller där vi använder uppgifterna för
direktmarknadsföring och inte är beroende av ditt samtycke).
Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat på automatisk behandling eller profilering som ger en rättslig
eller liknande betydande effekt på dig. Vi utför endast denna typ av beslutsfattande där beslutet är nödvändigt för
ingående eller fullgörande av ett kontrakt; eller godkänt av unionens eller medlemsstatsländernas lagstiftning som
är tillämpliga; eller baserat på ditt uttryckliga samtycke.
Vi kommer alltid att berätta för dig om vi gör någon sådan aktivitet och använder dina personuppgifter.
Rätt till åtkomst till personuppgifter
Där det är tillåtet enligt lag kan du ha rätt att kontakta oss för att begära en kopia av personuppgifter som vi har
om dig. Innan vi svarar på din förfrågan kan vi be dig att (i) verifiera din identitet och (ii) tillhandahålla ytterligare
information så att vi bättre kan svara på din förfrågan.
Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel om det att uppfylla din begäran skulle avslöja personuppgifter
om en annan person, där de skulle göra intrång i tredje parts rättigheter (inklusive våra rättigheter) eller om du ber
oss att radera information som vi enligt lag är skyldiga att behålla eller har övertygande legitima intressen av att
behålla. Relevanta undantag ingår i både GDPR och i Data Protection Act 2018. Vi kommer att informera dig om
relevanta undantag som vi förlitar oss på när vi svarar på alla förfrågningar du gör.
För att utöva någon av dessa rättigheter, eller för att få annan information, såsom en kopia av ett berättigat intresseavvägningstest, kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.
Om du behöver ytterligare information om dina rättigheter eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen
kontakta oss på mydata@clearchannelint.com. Om du har olösta problem har du rätt att klaga till en EU-dataskyddsmyndighet där du bor, arbetar eller där du tror att ett intrång kan ha inträffat.
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Barns personuppgifter
Våra plattformar är inte avsedda att riktas mot barn under 16 år. Vi kommer inte medvetet att samla in eller behandla
barns personuppgifter via våra plattformar.
Tredje parts varor och tjänster
Vi kommer inte att skicka dig information relaterat till 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 och vi ger heller
inte någon form för stöd för länkade tredjepartswebbplatser. Dessa tredje parts webbplatser kommer att styras av
olika användarvillkor, beroende på ägaren och personuppgiftsansvarig för dessa webbplatser (inklusive integritetsmeddelanden) och du är ensam ansvarig för att se och använda varje sådan webbplats i enlighet med deras
egna tillämpliga användarvillkor. Vi är inte ansvariga för hur din personliga information hanteras av sådana tredjepartswebbplatser och de omfattas inte av detta meddelande.

Överföring av personuppgifter
Tredjeparter
Vi överför dina personuppgifter där vi använder tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att behandla
personuppgifter för de syften som beskrivs i detta meddelande. Dessa kan inkludera leverantörer av kundhantering
och intelligence solution-leverantörer, aggregerade dataanalyspartners, webbhotell-bolag, och partners inom
revision och efterlevnad.
Överföring av uppgifter inom gruppen
Clear Channel lnternational är den ledande enhet inom gruppen Clear Channel lnternational Limited med registrerad
adress 33 Golden Square, London W1F 9JT, United Kingdom. Moderföretaget till Clear Channel International är
Clear Channel Outdoor, ett börsnoterad företag noterat i USA. Från tid till annan kan det vara nödvändigt för våra
legitima intressen att överföra personuppgifter som samlats in av Clear Channel Sverige till Clear Channel Group
och dess amerikanska moderbolag och deras personuppgiftsbiträden.
Överföring utanför EU
Icke-europeiska länder kan ha dataskyddslagar som är mindre skyddande än lagstiftningen där du bor. Där så är
fallet, (som till exempel i USA), kommer våra överföringar av personuppgifter att regleras av EU-kommissionens
standardavtalsklausuler som rör överföring av personuppgifter utanför EU (eller utanför jurisdiktioner som europeiska
kommissionen anser adekvata för datasekretess). Till vilka jurisdiktioner dina personuppgifter överförs kan bero på
din nationalitet och plats.
Försäljning eller sammanslagning
Om Clear Channel eller dess tillgångar säljs till eller slås samman med en annan enhet utanför Clear Channel,
kan vissa eller alla personuppgifter som samlats in av Clear Channel komma att överföras till köparen/det sammanslagna företaget.

Lagring av personuppgifter
Om du har gett oss dina personuppgifter kommer dessa att behållas under hela din relation med oss för att uppfylla
de syften som vi samlade in dem för. Detta inkluderar hur lång tid som krävs för att uppfylla alla lagar, regleringar,
redovisnings- och rapporteringskrav, och för att behandla personlig information om dig för att upprätta eller försvara
rättsliga anspråk (och vi eller våra tredjeparts datahanterare kommer att radera dina personuppgifter i sluten av den
relevanta lagringsperioden.
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När vi bestämmer lämplig lagringsperiod tar vi hänsyn till syftet för vilket vi behandlar dina personuppgifter, mängden,
typen och sammanhanget för personuppgifterna, lokala juridiska krav, risken för skada på dataskyddsrättigheter
på individnivå och om syftet med behandling av personuppgifter kan fastställas genom en alternativ metod.
För ytterligare information om de specifika lagringsperioder vi tillämpar på dina personuppgifter, vänligen kontakta
oss på mydata@clearchannelint.com
Personuppgifter som samlats in från personer som söker en tjänst i Clear Channel och inte blir anställd, kommer att
raderas eller, om den personen kan vara av intresse för andra roller, bevaras i ett år efter att den sökande lämnat
in sin ansökan.
När vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål eller med ditt samtycke, behandlar vi uppgifterna
tills du ber oss att sluta och under en kort period efter detta (för att vi ska kunna implementera dina önskemål).
Vi registrerar även det faktum att du har bett oss att inte skicka direktmarknadsföring till dig eller att behandla dina
uppgifter, så att vi kan respektera din begäran i framtiden.
Där vi behandlar personuppgifter i samband med att vi ingår ett kontrakt eller för en tävling behåller vi uppgifterna
i 6 år från din senaste interaktion med oss.

Kakor
Vilka kakor vi och tredjeparter använder, varför vi använder dem och hur de påverkar dig
En kaka är en liten textfil, vanligtvis bestående av bokstäver och siffror (med en ID-tagg), som kan placeras på din
dator eller mobil när du använder eller kommer åt våra plattformar. Kakor tillåter i allmänhet en webbplats att känna
igen din enhet och surfaktivitet om du återvänder till webbplatsen, eller om du besöker en annan webbplats som
känner igen samma kakor.
Olika kakor utför olika funktioner. Nödvändiga kakor hjälper dig att navigera genom sidor, sparar dina föredragna
inställningar, och gör webbplatsen enklare att använda. Dessa existerar enbart så länge du har websidan öppen i din
webbläsare. Dessa sparas inte på din hårddisk och raderas när du stänger din webbläsare.
Andra kakor, såsom inriktnings- och reklamkakor, identifierar produkter, varor eller tjänster som du kan vara intresserad
av och används för att förse dig med skräddarsydd reklam, och prestandakakor hjälper oss att samla in aggregerad
information om hur människor använder våra plattformar.
När du besöker våra plattformar begär vi ditt samtycke till att icke-nödvändiga kakor placeras på din enhet. För att
välja bort kakor, se detaljer nedan.
Tabellen nedan förklarar vilka kakor vi använder, deras syfte och varaktighet.
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Kaka

Namn

Syfte

Standard utgångstid

Cookies allowed

exp_cookies_allowed
cookie_notice_accepted

Denna kaka är nödvändig och används för att komma
ihåg en användares val av kakor på vår webbplats.
Denna kaka är som standard inställd vid ankomst till
webbplatsen med värdet ”y”.

1 år

Cookies declined

exp_cookies_declined

Denna kaka är nödvändig och används för att komma
ihåg en användares val av kakor på vår webbplats.
Denna kaka ställs in efter att en besökare väljer
att inte ta emot kakor och ersätter följande kaka:
exp_cookies_allowed

1 år

Content
management
system

exp_last_visit
exp_tracker
exp_last_activity
exp_stashid

Dessa kakor är förstapartsanalyskakor som sätts
av vårt innehållshanteringssystem vid ankomsten
till vår webbplats. Vissa av dessa kakor raderas när
en användare stänger sin webbläsare, andra har ett
variabelt utgångsdatum.

1 år:
exp_last_visit
exp_last_activity
Session:
exp_tracker
exp_stashid

Google Analytics

_ga
_gat
_gid
CID

Dessa kakor är analytiska kakor och används för att
samla in information om hur besökare använder vår
webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra
sidan. Kakorna samlar in information i anonym form,
inklusive antalet besökare på webbplatsen, varifrån
besökare har kommit till webbplatsen och vilka sidor
de besökt. Tryck här för att läsa en översikt från
Google gällande deras personuppgiftshantering.

2 år
1 dag
24 timmar
slut på session

Vimeo

_utma
_utmb
_utmc
_utmt
_utmz
player
vimeo_gdpr_optin
vuid

Dessa är funktionalitetscookies och används av
Vimeo på webbsidor som använder inbäddade
Vimeo-videor. Vänligen se Vimeos cookiepolicy för
mer information. Vimeo kan komma att använda
flera kakor än dessa (se en lista över kakor Vimeo
använder).

_utma –
2 år från den sätts
eller uppdateras
_utmb – 30 minuter
från den sätts eller
uppdateras
_utmt – 10 minuter
_utmz – 6 månader
från den sätts eller
uppdateras
_utmc – slut på
session

ShareThis

st_samesite
fpestid
__stid
__stidv

Dessa är funktionalitetskakor och används av
ShareThis på webbsidor som använder ShareThisplugin.

slut på webbläsarsession

ID5-sync

Gdpr
CookieConsent

Dessa är funktionalitetskakor och används av ID5kakor och andra samtyckesboxar på webbplatsen.

gdpr – 1 dag
CookieConsent – 1 år

Clear Channel Sverige
Box 827, 101 36 Stockholm, telefon 08-522 400 00
info@clearchannel.se, www.clearchannel.se

10

Koppling till sociala medier
På många av sidorna på våra webbplatser finns det ”sociala knappar”. Dessa låter dig dela eller bokmärka sidor
på vår webbplats.
Sociala medier som Twitter, Google, Facebook och Linkedln kan hämta information om din internetaktivitet.
De kan registrera det om du besöker våra plattformar och de specifika sidorna du är på om du är inloggad på
deras tjänster, även om du inte klickar på knappar för att dela eller liknande. Där detta händer kan det vara så att
vi (Clear Channel och sidan för sociala medier) kan vara gemensamt registeransvariga över de uppgifter som
överförs till dem från vår webbplats. De (sociala media-sidorna) kommer dock att vara separat registeransvarig
för all efterföljande användning av dina uppgifter. Du kan utöva dina rättigheter i förhållande till gemensamt
kontrollerad data mot antingen oss eller sociala medier-partnern.
För deras efterföljande användning bör du kontrollera var och en av dessa webplatsers policys för personuppgifter
och kakor, för att se exakt hur de använder din information och för att ta reda på hur du väljer bort eller raderar
sådan information.
Vidare information
1. Facebook-kakor
2. Twitter-kakor
3. Google-kakor
4. LinkedIn-kakor
Manuell hantering av kakor
Det finns flera sätt att manuellt hantera kakor på din dator/ enhet. Läs mer om kakor här.
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 preferenser gällande kakor.
Blockera kakor
Om du vill blockera samtliga kakor hela tiden kan du ställa in din webbläsare så att den gör det. Det är viktigt att
notera att blockering av kakor kan leda till att vissa delar av vår sida inte fungerar fullständigt, vilket kan påverka
din surfupplevelse.
Våra plattformar respekterar en DNT:1-signal som en giltig webbläsarinställning som kommunicerar dina preferenser.
Hur ber Clear Channel om samtycke för kakor?
Clear Channel följer tillämplig lagstiftning om kakor. Där vi behöver ditt samtycke kommer en popup-ruta att visas
när du först går in på vår plattform. Detta kommer att fråga dig om du samtycker till vår användning av kakor som
inte är nödvändiga. Om du inte samtycker till kakor kommer de att inaktiveras å dina vägnar. Du kan också när som
helst inaktivera kakor genom din webbläsares inställningar. För mer information om kakor, kan du läsa här.
Om du väljer att inaktivera cookies, bör du vara medveten om att vissa delar av våra plattformar kanske inte kommer
att fungera korrekt. Det är även troligt att din plattformsanvändning inte kommer att räknas och mätas enligt
beskrivningen ovan, vilket igen betyder att vi inte kommer att kunna ta din användning i beaktning när vi analyserar
data eller när vi försöker förbättra vår tjänst baserat på den analysen.
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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@clearchannelint.com eller:
The Chief Data Privacy Officer
Privacy Office
Clear Channel International
33 Golden Square
London, W1F 9JT
United Kingdom
Du kan också kontakta Dataskyddsmyndigheten där du bor arbetar eller tror att ett intrång har skett. En lista över
de europeiska tillsynsmyndigheterna finns här.
Om du är i Sverige är dataskyddsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, som du kan kontakta här:
https://www.imy.se/en/about-us/contact-us/
Om du är i Danmark är dataskyddsmyndigheten Datatilsynet, som du kan kontakta här:
https://www.datatilsynet.dk/kontakt
Om du är i Norge är dataskyddsmyndigheten Datatilsynet, som du kan kontakta här:
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/
Om du är i Storbritannien kommer dataskyddsmyndigheten sannolikt att vara UK Information Commissioner’s
Office, som du kan kontakta här.

Ändringar av detta meddelande
Detta meddelande kommer att ses över från tid till annan för att säkerställa att det är i linje med gällande lagstiftning.
Vi behåller alla tillämpliga äganderätter till information vi samlar in.
Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera, 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. Om ändringarna är betydande kommer vi att meddela dig ändringarna.

Tillämplig lag
Detta meddelande regleras och tolkas i enlighet med svensk lag.
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