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365 Detaljhandelsmarknader, LLC 
Sekretesspolicy för biometriska data 

Reviderad 29 januari 2022 

LÄS NOGGRANT DENNA SEKRETESSPOLICY för BIOMETRISKA DATA ("Policy"). FÖR ATT ANVÄNDA 
FINGERAVTRYCKSLÄSAREN FÖR 365 FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN SOM IDENTIFIERING FÖR ATT KOMMA ÅT 
DITT 365 MY MARKET-KONTO MÅSTE DU SAMTYCKA TILL VÅR INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DINA 
BIOMETRISKA DATA ENLIGT BESKRIVNINGEN I DENNA POLICY. 

FÖR ATT GODKÄNNA DENNA POLICY, KLICKA PÅ KNAPPEN "JAG ACCEPTERAR" OCH SEDAN PÅ KNAPPEN 
"BEKRÄFTA" LÄNGST NED I DENNA POLICY. 

OM DU INTE VILL ANVÄNDA FINGERAVTRYCKSLÄSAREN FÖR 365 FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN ELLER 
SAMTYCKER TILL VÅR INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DINA BIOMETRISKA DATA, KLICKA PÅ KNAPPEN 
"JAG AVVISAR" LÄNGST NED I DENNA POLICY. 

A. Introduktion: Få åtkomst till ditt My Market-konto. 365 Retail Markets, LLC ("365", "oss", 
"vår", "Avanti" eller "Company Kitchen") tillhandahåller produkter och tjänster i enlighet med 
denna policy, dess Sekretessmeddelande och användarvillkor (tillgänglig 
påhttps://www.365retailmarkets.com/consumer-policy) till 365:s företagskunder och deras anställda, 
kunder och andra slutanvändare ("Användare" eller "du") genom sina webbplatser 
https://mykioskcard.com,  https://mymarketaccount.com, https://mymarketaccount.net, 
https://mymarketcard.com, https://payment.companykitchen.com, https://LoadMyCard.net,   och 
https://Order.SimpliGet.com ("Konsumentwebbplatser"), konsumentmobilapplikationer ("Mobilappar"), 
365 Point of Sale Device Fingerprint Reader ("Fingeravtrycksläsare") som finns i våra kiosker, tillsammans 
med andra 365-användargränssnitt 365 kan utvecklas. 365:s produkter och tjänster gör det möjligt för dig 
att skapa, använda, hantera och stänga ett individuellt lagrat värdekonto ("Mitt marknadskonto") som 
bland annat låter dig lägga till och hantera pengar för att köpa, på 365 Point of Sale Devices, varor och 
tjänster som kan tillhandahållas av 365 eller tredjepartsleverantörer ("Tjänster"). 365 erbjuder flera 
alternativ för att komma åt ditt My Market-konto och använda våra försäljningsställen som inte kräver 
biometriska data (definieras nedan), såsom en streckkod på en mobiltelefonskärm, e-postadress, ID/Pin 
eller anonymt köp med kredit kort/betalkort/kontanter. 

Du måste läsa och samtycka till denna policy och tillåta oss att samla in och använda information som 
härrör från dina biometriska data för att kunna använda fingeravtrycksläsaren när du kommer åt ditt My 
Market-konto eller på annat sätt interagerar med oss. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till 
denna policy genom att använda procedurerna i avsnitt G "Borttagning och kassering av dina biometriska 
data". Efter att ha läst och noggrant övervägt denna policy, vänligen godkänn eller avvisa denna policy 
genom att klicka på motsvarande knapp längst ner i denna policy. 

Genom att samtycka till denna policy samtycker du också till att lösa alla täckta tvister mellan dig och oss 
genom skiljedom snarare än av en domare eller jury i domstol. Avtalet om att skiljedom anges nedan i 
avsnitt I Tvistlösning och skiljedom och i våra användarvillkor: tillgänglig på 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy eller genom att kontakta oss med någon av 
metoderna som beskrivs nedan i avsnitt J "Kontakta oss.” 

B. Definitioner. Definitionerna som gäller för villkoren i denna policy är följande: 

"Biometriska data" betyder "Biometriska identifierare" och "Biometrisk information" tillsammans, om inte 
annat definieras av tillämplig lag. 

 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://mykioskcard.com/
https://mymarketaccount.com/
https://mymarketaccount.net/
https://mymarketcard.com/
https://payment.companykitchen.com/
https://loadmycard.net/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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"Biometriska identifierare" betyder (utan begränsning) näthinna- eller irisskanningar, fingeravtryck, 
röstavtryck eller skanning av hand- eller ansiktsgeometri, såväl som data som genereras av automatiska 
mätningar av en individs biologiska egenskaper eller andra unika biologiska mönster som används för att 
identifiera en specifik individ. Biometriska identifierare inkluderar inte: (i) skrivprover, skriftliga signaturer, 
fotografier, biologiska prover från människor som används för giltiga vetenskapliga tester eller screening, 
demografiska data, tatueringsbeskrivningar eller fysiska beskrivningar såsom längd, vikt, hårfärg eller 
ögonfärg; (ii) information inhämtad från en patient i en hälsovårdsmiljö eller information som samlats in, 
används eller lagras för hälsovårdsbehandling, betalning eller operationer enligt federal Health Insurance 
Portability and Accountability Act från 1996 (HIPAA); (iii) biologiskt material som regleras under Genetic 
Information Privacy Act (GINA); eller (iv) röntgenstrålar, MRI eller annan bild eller film av den mänskliga 
anatomin som används för diagnos, behandling eller vetenskaplig testning eller screening. 

"Biometrisk information" betyder all information, oavsett hur den fångas, konverteras, lagras eller delas, 
baserat på en individs biometriska identifierare som används för att identifiera en individ. Biometrisk 
information inkluderar inte information som härrör från föremål eller procedurer som inte är biometriska 
identifierare. 

"Konfidentiell och känslig information" avser personlig information som kan användas för att identifiera 
en individ eller en individs konto eller egendom, inklusive (utan begränsning) en genetisk markör, genetisk 
testinformation, ett unikt identifieringsnummer för att hitta ett konto eller egendom, ett konto nummer, 
en PIN-kod, en lösenordskod, ett körkortsnummer eller ett personnummer. 

C. Syfte med och rättslig grund för insamling av biometriska data. I den mån 365 samlar in, lagrar 
och använder biometrisk data, gör den det för användaridentifiering, slutförande av finansiella 
transaktioner som användaren har godkänt, bedrägeriförebyggande, säkerhetsändamål och andra 
juridiskt tillåtna ändamål när användare använder sina My Market-konton eller våra andra tjänster på vår 
försäljningsenhet som begärs eller används av användaren.  365 är ansvarig för alla biometriska 
användardata som delas med 365.   

D. Hur biometriska data samlas in och används. När du registrerar dig för ett My Market-konto eller 
använder våra tjänster på en av våra försäljningsenheter kommer du att bli tillfrågad om du vill använda 
en av våra fingeravtrycksläsare. Om du vill använda vår fingeravtrycksläsare och har samtyckt till denna 
policy, kommer fingeravtrycksläsaren att mäta flera avstånd mellan hudkanterna på en användares 
fingeravtryck. Dessa mätningar tillämpas som variabler i en algoritm som genererar en unik sträng av 
tecken som kallas en mall. Mallen kan endast tolkas av vår biometriska motor. Mallen är en krypterad 
uppsättning nummer som inte kan användas för att personligen identifiera dig eller någon annan 
användare. När du nästa gång använder en av våra fingeravtrycksläsare på en av våra försäljningsställen, 
kan den tidigare skapade mallen användas för att identifiera dig när du vill komma åt ditt My Market-
konto eller betala för varor eller tjänster med en fingeravtrycksläsare. Om den ursprungliga mallen 
stämmer överens med mallen som skapades nästa gång du använder en fingeravtrycksläsare, kommer din 
transaktion att godkännas och ditt My Market-konto kommer att debiteras för köpet.  Mallen kommer 
endast att kännas igen på kassaenheter som är konfigurerade med globala marknadskonton, som är 
försäljningsenheter som är mappade till samma företag och inte kan användas på andra 
försäljningsenheter som inte är kopplade till företagets globala marknadskonto .  Med andra ord, om du 
samtycker till policyn att använda fingeravtrycksläsarna på ditt företag eller en annan plats, kommer du 
endast att kunna använda fingeravtrycksläsarna vid försäljningsställen som är kopplade till företagets eller 
platsens globala marknadskonto.   

E. Begränsningar för insamling, användning och utlämnande av biometriska data. Förutom vad 
som anges i denna policy och undantagen nedan, samlar och kommer 365 inte att (i) samla in, fånga, köpa, 
ta emot genom handel eller på annat sätt köpa biometriska data eller mallar; (ii) avslöja, återupptäcka 
eller på annat sätt sprida biometriska data eller mallar; (iii) använda eller avslöja biometriska data eller 
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mallar på ett sätt som är väsentligt oförenligt med omfattningen av samtycke som du lämnar till oss eller 
(iv) sälja, leasa, byta och på annat sätt överföra dina biometriska data eller mallar till tredje part, utan att 
förse dig med skriftligt meddelande och inhämtning av ditt förhandsgodkännande. Där 365 inte har ditt 
samtycke eller sådana åtgärder skulle vara oförenliga med denna policy, samlar, behåller eller använder 
365 inte några bilder av dina biometriska data eller mallar. En fingeravtrycksbild kan inte rekonstrueras 
från mallarna. 365 säljer, leasar eller överför inte på annat sätt biometriska data eller mallar. Beroende på 
platsen för en transaktion och med ditt förhandsgodkännande kan mallarna överföras från ett land till ett 
annat. Biometriska data överförs inte från ett land till ett annat.  

Undantag: 365 har tillåtelse att avslöja biometriska data utan föregående meddelande eller samtycke 
endast när det krävs för att: (i) följa tillämplig lag; (ii) svara på ett giltigt beslut eller stämning som utfärdats 
av en domstol med behörig jurisdiktion; (iii) slutföra en finansiell transaktion som du har godkänt eller 
begärt (tredje parter som hjälper 365 att genomföra sådana transaktioner måste följa samma 
begränsningar och begränsningar som 365 måste följa enligt denna policy); eller (iv) engagera sig i andra 
aktiviteter som är tillåtna enligt tillämplig lag. 365 tillhandahåller inte personligt identifierbar information 
eller biometrisk data om Användares upplevelser till tredje part för marknadsföring, reklam eller för annan 
användning, men sådan information kan vara tillgänglig för 365-kunden som är värd för en kiosk på dess 
egendom. 

F. Lagring och skydd av biometriska data. 365 ska lagra, överföra och skydda från avslöjande av all 
biometrisk data med rimlig standard för omsorg inom sin bransch och följa tillämpliga integritetslagar. 
Även om ingen datainsamling, lagring eller överföringssystem kan garanteras vara 100 % säkert, bland 
andra rimliga säkerhetsåtgärder, upprätthåller 365 strikta administrativa, tekniska och fysiska rutiner för 
att skydda biometriska data som inkluderar (utan begränsning) begränsning av åtkomst till biometrisk data 
genom användaren /lösenordsuppgifter tillhandahålls endast till de anställda med ett "behov av att veta" 
och som är utbildade i att hålla biometriska data privata och säkra, med hjälp av RDS-AES256-
krypteringsteknik, brandväggar, fysiska åtkomstkontroller till byggnader och filer och skanning av skadlig 
programvara. 

G. Borttagning och kassering av biometriska data. Om du senare bestämmer dig för att du inte 
längre vill samtycka till denna policy, måste du meddela 365 skriftligen till kontaktinformationen som 
beskrivs i avsnitt J "Kontakta oss" med hjälp av ämnesraden "Ta bort och kasta mina biometriska data". 
När 365 tar emot din skriftliga begäran kommer 365 att skicka dig en skriftlig bekräftelse på mottagandet 
av din förfrågan. 365 kommer att inaktivera din förmåga att använda fingeravtrycksläsaren i samband med 
ditt My Market-konto och kommer att vidta rimliga åtgärder för att omedelbart (vanligtvis inom tre 
arbetsdagar) radera all information som härrör från dina biometriska data, om inte ett längre 
lagringsschema krävs enligt denna policy eller tillämplig lag. 

 

Genom att begära borttagning och kassering av dina biometriska data kommer du inte längre att kunna 

komma åt ditt My Market-konto med fingeravtrycksläsaren.  Om du väljer att ta bort dina biometriska 

data kommer du att bli ombedd att ange en e-postadress som ett alternativt sätt att komma åt ditt konto.  

INNAN du begär att få dina biometriska data borttagna, se till att du har etablerat alternativa sätt att 

komma åt ditt konto. Att inte göra det kan leda till oavsiktlig konto utelåsning och förseningar i 

återautentisering av ditt konto efter att de biometriska uppgifterna har tagits bort.   

Följande är icke-biometriska alternativ för att komma åt ditt konto (alternativen kan variera beroende på 

applikation): 
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Användarnamn och PIN-kod:  Användarnamn är unika, men ett vanligt format är det första bokstaven av 

ditt förnamn och de första 5 bokstäverna av ditt efternamn.  Till exempel skulle Steve Smiths 

användarnamn vara SSMITH. 

ScannerID: Unik streckkod, ofta på ett nyckelkort..  Vissa försäljningsställen kräver också en PIN-kod med 

ditt ScannerID. 

E-postadress och PIN-kod:  Om ditt My Market-konto också är ett Global Market-konto (“GMA”) kan du 

komma åt ditt konto med din e-postadress och PIN-kod.  GMA:er har en e-postadress/PIN istället för ett 

användarnamn/PIN 

För att se ditt Användarnamn, E-postadress eller ScannerID, från försäljningsstället välj (steg kan variera 

beroende på applikation): 

1. Hantera konto 

2. Befintligt konto 

3. Använd fingeravtrycksläsaren för att logga in 

4. Dina kontouppgifter kommer att visas på Hantera konto skärmen 

Om du har glömt din PIN-kod, från Hantera konto detaljskärm (steg kan variera beroende på applikation): 

1. Tryck på Konto PIN fältet 

2. Skapa en ny PIN-kod 

3. Bekräfta ny PIN-kod 

4. Spara och stäng 

Mobil App QR Kod:  Om ditt My Market-konto är kopplat till en mobilapp kan du skanna QR-koden från 

försäljningsstället för att komma åt ditt konto. 

För att se Mobilapp QR-kod, från mobilappen (steg kan variera beroende på applikation): 

1. Logga in på ditt konto med din e-postadress och lösenord (det här steget kanske inte behövs om 

du redan är inloggad) 

2. Din QR-kod kommer att visas efter att du har loggat in. Denna QR-kod kan skannas från 

försäljningsenheten för att komma åt ditt konto 

Om du vill återkalla ditt samtycke till Sekretesspolicy för biometriska data, men har glömt, eller inte har 

alternativa sätt att komma åt ditt My Market-konto, kommer 365 att behöva ytterligare information för 

att lokalisera och hjälpa till med att autentisera dig på nytt till ditt konto.  I ditt e-postmeddelande "Ta bort 

och kasta mina biometriska data" till privacy@365smartshop.com inkluderar följande: 

mailto:privacy@365smartshop.com
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• För-och efternamn 

• Kontaktnummer 

• Platsnamn (detta kommer vanligtvis att vara din anställningsplats) 

• Platsadress 

Och om känt: 

• Användarnamn 

• ScannerID (om du har ett nyckelkort att logga in på kommer numret att finnas på kortet) 

• Senast kända kontosaldo 

• Försäljningsenhets serienummer (finns på ett klistermärke på höger sida av de flesta enheter, de 

flesta börjar med VSH) 

 

H. Retentionsschema. 365 ska behålla information som härrör från dina biometriska data så länge 
som du fortsätter att använda försäljningsstället och ska permanent förstöra dina biometriska data efter 
inte senare än: 

• Det ursprungliga syftet med att erhålla biometriska data har uppfyllts; 
• Du återkallar ditt samtycke; 
• 365 inaktiverar ditt konto på grund av bedrägeri, inaktivitet (underlåtenhet att göra minst ett köp 

med 365-systemen under en 12-månadersperiod) eller andra legitima affärsskäl; 
• Inom ett år efter din senaste interaktion med 365; eller 
• När det krävs enligt lag. 

365 kommer permanent att ta bort och göra sig av med all information som härrör från dina biometriska 
data på ett säkert sätt. Efter borttagning och bortskaffande av dina biometriska data måste du registrera 
dig igen och ge ett nytt samtycke för att använda en fingeravtrycksläsare igen. 

 
I. Tvistlösning och skiljeförfarande. Du samtycker till att alla tvister och kontroverser mellan dig och 365, 
inklusive men inte begränsat till de som hänför sig till eller uppstår ur någon av dina kontakter med 365 
(eller dess produkter, tjänster, ditt My Market-konto), denna policy och någon av dina biometriska 
Uppgifter ska i den utsträckning det är tillåtet enligt lag lösas genom bindande skiljeförfarande på 
individuell basis och inte i en domstol eller genom grupp-/kollektivprocesser. Du förstår och samtycker 
också till att sådan skiljedom kommer att genomföras i enlighet med skiljedomsavtalets bestämmelser i 
365 Platforms användarvillkor som finns tillgängliga på: https://www.365retailmarkets.com/consumer-
policy/ eller genom att begära en kopia genom att använda procedurerna nedan i avsnitt J "Kontakta oss". 
365:s förfaranden för tvistlösning och skiljedom kan nås eller initieras genom att kontakta oss med någon 
av procedurerna som anges nedan i avsnitt J "Kontakta oss.” 

J. Uppdateringar av denna policy 
 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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Vi kan göra ändringar i denna policy när som helst efter eget gottfinnande.  Om vi gör några väsentliga 

ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig om ändringarna på 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ och försäljningsstället, där vi kommer att be att 
bekräfta ditt godkännande av policyn.  Om du inte accepterar några ändringar i denna policy kommer vi 
att radera dina biometriska data och du kommer inte längre att kunna använda fingeravtrycksläsaren.  Om 
du senare väljer att acceptera några uppdateringar av denna policy måste du acceptera uppdateringarna 
av denna policy och skicka in dina biometriska data igen.   

K. Kontakta oss. För att återkalla ditt samtycke till användning och lagring av dina biometriska data, 

om du har frågor eller önskar få skriftliga kopior av denna policy, vår integritetspolicy eller våra 

användarvillkor (tillgängliga på https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy) inklusive dess 
skiljedomsbestämmelser, eller om du vill få tillgång till eller initiera 365:s tvistlösnings- och 
skiljedomsförfaranden som anges ovan i avsnitt I, vänligen kontakta oss på: 

365 Detaljhandelsmarknader, LLC 
1743 Maplelawn Drive 
Troy, MI 48084 
Telefon (USA/Kanada): 1-888-365-7382 
Telefon (internationell): +1-248-434-3910 
E-post: privacy@365smartshop.com   
 

Du bör kontakta vår dataskyddsombud (DPO) med eventuella klagomålsfrågor, bekymmer, förfrågningar 
eller för att utöva dina rättigheter enligt denna policy. Vår DPO kan nås via post till vår DPO på 

ovanstående adress, via e-post på: privacy@365smartshop.com, och per telefon på: 1-888-365-7382 
(USA/Kanada), +1-248-434-3910 (Internationellt). Vår DPO är ansvarig för att övervaka vår efterlevnad av 
denna policy och våra andra integritetsskyldigheter enligt tillämpliga lagar, inklusive noggrann 
dokumentation och undersökning av klagomål, problem eller påstådda överträdelser av denna policy. 

L. Individuella rättigheter. Beroende på din jurisdiktion kan du ha rätt att utöva vissa individuella 
rättigheter. Exempel på jurisdiktioner som ger individer integritetsrättigheter är Europeiska unionen 
(General Data Protection Regulation eller GDPR), Kanada (Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act eller PIPEDA) och Kalifornien (California Consumer Privacy Act). För att utöva eventuella 
individuella rättigheter du kan ha, kontakta vår DPO enligt beskrivningen ovan under rubriken "Kontakta 
oss".  
 
Europeiska unionens integritetsrättigheter 

 
Om du är en registrerad EU-subjekt har du val när det gäller insamling, användning och avslöjande av dina 
personuppgifter.  Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss skriftligen via e-post eller post på 
den adress eller e-postadress som anges under rubriken "Kontakta oss.”  Om inte annat uttryckligen anges 
kommer vi att svara på din förfrågan så snart som möjligt, dock senast inom en månad.   
 
Dina rättigheter inkluderar: 
 

• Tillgång till dina personuppgifter för att veta vilken information vi har samlat in om dig och hur 
den har delats; 

• Begär radering av alla eller vissa av dina personuppgifter; 

• Ändra eller korrigera felaktig eller föråldrad information; 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
mailto:support@365smartshop.com
ftp://at:_privacy@365smartshop.com/
mailto:kontaktar
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• Invända mot, begränsa eller begränsa användningen av alla eller vissa av dina personuppgifter; 
och 

• Begär en kopia av dina personuppgifter, inklusive i ett portabelt format. 
 

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din tillsynsmyndighet om du anser att vi har brutit mot dina 
integritetsrättigheter eller tillämpliga lagar och förordningar. 
 
Integritetsrättigheter i Kanada  
 
Om du är en kanadensisk registrerad subjekt kan du ha vissa integritetsrättigheter.  För att utöva dessa 
rättigheter, kontakta oss på adressen eller e-postadressen som anges under avsnittet "Kontakta oss" i 
denna policy.  Dina rättigheter inkluderar: 
 

• Tillgång till din personliga information under vår vård eller kontroll 

• Ändring (genom rättelse, radering eller tillägg) av personlig information som är felaktig eller 
ofullständig 

• Återkalla ditt samtycke när som helst (med förbehåll för juridiska eller avtalsenliga begränsningar 
och rimligt varsel) 

 
Kaliforniens konsumentskyddsrättigheter 
 
Om du är bosatt i delstaten Kalifornien och du har lämnat din personliga information till oss har du rätt 
att begära en lista över alla tredje parter som vi har lämnat ut din personliga information till för 
direktmarknadsföringsändamål.  Om du utövar din rätt att skicka in en sådan begäran till oss kommer vi 
att skicka följande information till dig: 
 

• De informationskategorier som vi har lämnat ut till tredje part för tredje parts 
direktmarknadsföringsändamål under det föregående året; och  

• Namnen och adresserna till tredje parter som tagit emot sådan information, eller om arten av 
deras verksamhet inte kan avgöras från namnet, exempel på de produkter eller tjänster som 
marknadsförs. 

 
Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss med hjälp av informationen som finns under 
rubriken "Kontakta oss" med en preferens för hur vårt svar på din förfrågan ska skickas.  
 

M. SAMTYCKE TILL 365 BIOMETRIC DATA SEKRETESSPOLICY 

Genom att klicka på knapparna [JAG ACCEPTERAR] och [BEKRÄFTA] nedan, GODKÄNNER och SAMTYCKER 
du att: 

1. Du har läst och frivilligt samtycker till denna policy och insamling, lagring, lagring och annan 
användning av information som härrör från dina biometriska data enligt beskrivningen i denna 
policy. 

2. Ditt samtycke är bindande för "Retentionsschemat" som anges ovan i avsnitt H såvida du inte 
drar tillbaka ditt samtycke enligt beskrivningen ovan i avsnitt G "Borttagning och kassering av 
biometriska data". 
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3. Du samtycker till att ta emot alla register och utföra alla transaktioner som involverar denna 
policy på elektronisk väg. Du kan få papperskopior av denna policy och alla policyer som den 
hänvisar till genom att gå till 365:s webbplatser, våra appar eller genom att kontakta oss enligt 
beskrivningen i avsnitt K "Kontakta oss" eller på annat sätt som tillämplig lag kräver. 

4. Du är minst 18 år och behörig att ge samtycke. 

 
5. Du samtycker till att alla tvister mellan dig och 365 ska lösas genom bindning 

skiljeförfarande på individuell basis enligt vad som anges ovan i avsnitt I Tvistlösning och 
skiljeförfarande.  

Genom att klicka på knappen märkt ["JAG AVVISAR"] nedan, avvisar du denna policy och vägrar att 
tillhandahålla dina biometriska data. Att vägra att tillhandahålla dina biometriska data eller att dra tillbaka 
ditt samtycke kommer att förhindra din användning av en fingeravtrycksläsare men hindrar dig inte från 
att komma åt ditt My Market-konto på andra icke-biometriska sätt. 

Du förstår och samtycker till att att klicka på knapparna nedan är en form av elektronisk signatur som är 
lika juridiskt bindande som om du undertecknade pappersavtal. 

VÄNLIGEN KLICKA PÅ KNAPPARNA NEDAN FÖR ATT GODKÄNNA ELLER AVVISA DENNA POLICY OCH 
365:S INSAMLING, LAGRING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION FRÅN DINA BIOMETRISKA DATA VIA 
EN FINGERAVTRYCKSLÄSARE FÖR FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN ELLER ANDRA FORMER AV INSAMLING AV 
BIOMETRISK DATA: 

[JAG ACCEPTERAR] JAG ACCEPTERAR och SAMTYCKER till denna 365 Biometric Data Sekretesspolicy och 
365:s insamling och användning av information från mina Biometric Data enligt beskrivningen ovan i 
denna 365 Biometric Data Sekretesspolicy. 

[JAG AVVISAR ] JAG AVVISAR 365 Biometric Data Sekretesspolicy och dess bestämmelser angående 
365:s insamling, användning och lagring av information från mitt fingeravtryck eller andra former av 
Biometriska Data. 

[BEKRÄFTA] Klicka för att bekräfta DITT SAMTYCKE till denna sekretesspolicy för 365 Biometric Data. 


