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Sekretessmeddelande 
 
Senast uppdaterad:   01/29/2022 
 
365 Retail Markets, LLC ("365", "vi", "oss", "vår", "AirVend", "Avanti", "Company Kitchen", "Lightspeed" 
eller "Stockwell") har åtagit sig att skydda din integritet .  Vi samlar in information via våra webbplatser, 
mobilapplikationer och våra inköpskiosker.  Detta sekretessmeddelande förklarar hur 365 samlar in, 
använder och delar din personliga information som samlas in via 365-plattformarna: 
 

• Försäljningsenheter 
o 365 kiosk 

o AirVend 

o Avanti kiosk 

o Företag Köks kiosk 

o Nanomarknaden 

o PicoMarknaden  
o Smart N Go 

o Smart E 

o Smart Maknaden  
o Stockwell  

• Företagswebbplatser 
o https://365retailmarkets.com 
o https://www.avantimarkets.com 
o https://lightspeedautomation.com 
o https://companykitchen.com 
o https://stockwell.ai 
o 365 Retail Markets Help Center 

• Konsumentwebbplatser 
o https://LoadMyCard.net 
o https://mykioskcard.com 
o https://mymarketaccount.com 
o https://mymarketaccount.net 
o https://mymarketcard.com 
o https://Order.SimpliGet.com 
o https://payment.companykitchen.com 

• Mobilappar 
o 365 Detaljhandelsmarknader Mobilapp 
o Avanti Marknad mobile app 
o Företagskök mobilapp 
o Stockwell mobilapp 

• Operatör webbplatser 
o https://adm.365retailmarkets.com 
o https://consumer.avantimarkets.com    
o https://live.app.air-vend.com 

o https://manage.SimpliGet.com  
o https://mms.mykioskworld.com 
o https://operators.companykitchen.com 

https://365retailmarkets.com/
https://companykitchen.com/
https://stockwell.ai/
https://mykioskcard.com/
https://mymarketaccount.net/
https://mymarketcard.com/
https://order.simpliget.com/
https://payment.companykitchen.com/
https://adm.365retailmarkets.com/
https://live.app.air-vend.com/
https://operators.companykitchen.com/
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o https://smarthq.365retailmarkets.com 
o https://smartmarketadmin.com  
o https://store.avantimarkets.com 

• Andra relaterade teknologier oavsett om de nu är kända eller utvecklade härefter 
 
Om du inte godkänner detta sekretessmeddelande, vänligen sluta använda 365-plattformar.  Detta 
integritetsmeddelande gäller endast 365-plattformar.  Det gäller inte tredje parts webbplatser eller 
tjänster kopplade till 365-plattformar, eller offlineaktiviteter relaterade till 365.   
 
Genom att använda 365-plattformar förstår du att 365 kan samla in, använda och vidare avslöja din 
information enligt beskrivningen i detta sekretessmeddelande.  Du godkänner också 365 Platforms 
användarvillkor som finns tillgängliga påhttps://www.365retailmarkets.com/consumer-policy.   
 

Allmänt 
 
Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi har en laglig grund för det.  I detta integritetsmeddelande 
definieras "personlig information" som information som identifierar, eller kan användas för att identifiera, 
en individ, tillsammans med någon definition av "personlig information" eller "personlig information" 
enligt tillämplig lag.  Vi samlar in personlig information från individer som besöker vår webbplats, skapar 
365-konton genom och gör köp på eller genom 365-plattformar.   
 
365 är personuppgiftsansvarig för personlig information som du tillhandahåller via 365-plattformar.  Vissa 
jurisdiktioner kräver att vi fastställer en "laglig grund" för att behandla personlig information. Där sådana 
krav finns inkluderar vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter ditt samtycke, uppfyllande 
av en avtalsförpliktelse och där vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, förutsatt 
att våra intressen inte väger tyngre än dina individuella rättigheter och friheter.  Våra legitima intressen 
inkluderar: 
 

• Utreda, förebygga och skydda mot bedrägerier, säkerhetsrisker, hot mot dig och andra och brott mot 
denna policy; 

• Verifiera din identitet och ditt konto;  

• Skydda och försvara våra rättigheter och egendomar, inklusive immateriella rättigheter; 

• Att följa lagar och förordningar som gäller för oss, samt svara på förfrågningar från brottsbekämpande 
eller statliga myndigheter eller som på annat sätt krävs enligt lag; 

• Förbättra dina upplevelser av våra produkter och tjänster; 

• Att genomföra eller överväga någon fusion, förvärv, omorganisation, försäljning av tillgångar eller 
annan affärstransaktion; 

• Förstå och förbättra våra 365-plattformar, användarupplevelse och kundrelationer; och 

• Möjliggöra vår affärsverksamhet. 
 
Där vi förlitar oss på ditt tillåtelse att behandla dina personuppgifter har du rätt att ändra, dra tillbaka eller 
undanhålla ditt samtycke när som helst, dock kommer ett sådant tillbakadragande inte att påverka 
lagenligheten av vår användning av din personliga information baserat på ditt samtycke. till den punkten. 
 

Insamling av personlig information 
 

https://smarthq.365retailmarkets.com/
https://smartmarketadmin.com/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy
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Vi samlar in personlig information som du väljer att dela med oss, samt information som tillhandahålls 
direkt av din webbläsare eller enhet när du besöker 365-plattformarna.  Den personliga information vi 
samlar in kommer att variera beroende på vilka 365-plattformar du använder och hur du interagerar med 
365-plattformarna.  Observera att vi kan samla in personlig information i enlighet med ett juridiskt eller 
avtalsenligt krav, och underlåtenhet att tillhandahålla sådan information kan påverka vår förmåga att 
uppfylla våra skyldigheter. 
 
Företagswebbplatser 

Kontakta oss När du kontaktar oss via webbplatsen ber vi om ditt för- och efternamn, e-
postadress, företagsnamn, telefonnummer och stat.  Vi kommer också att 
samla in innehållet i ditt meddelande, vilket kommer att inkludera all 
ytterligare information du väljer att dela med oss, och ber dig att ange vilken 
typ av begäran du skickar.   
 
Vi samlar in denna information när du tar kontakt med oss i syfte att svara 
på din kommunikation. 
 

Begär Press Kit Om du begär ett presskit kommer vi att be dig att uppge ditt namn, e-
postadress och företag.  Vi samlar in denna information i syfte att skicka dig 
månatliga nyhetsbrev, som inkluderar produktuppdateringar, 
branschnyheter och information om 365 Retail Markets.   
 

Skicka in en 
jobbansökan 

När du söker ett jobb hos 365 samlar vi in ditt för- och efternamn, e-
postadress och din preferens för avisering om framtida 365-tjänster.  Vi 
samlar in denna information i syfte att skapa ett konto hos vår 
anställningsportal, som gör att du kan söka jobb och få meddelanden när nya 
jobb blir lediga.   
 
Efter att ha skapat ett konto samlar vi in din kontaktinformation (inklusive 
telefonnummer), e-postadress och adress samt detaljer om din 
arbetslivserfarenhet och utbildning.  Du kan också välja att fylla i vårt frivilliga 
självidentifieringsformulär, som innehåller information om din etnicitet, kön 
och immigration, funktionshinder och veteranstatus.  Vi kommer endast att 
samla in denna information om du väljer att fylla i formuläret.  Vi kommer 
också att samla in all information du avslöjar i ditt personliga brev och CV, 
vilket kommer att inkludera ytterligare personlig information som du väljer 
att dela.  Vi samlar in denna information i syfte att utvärdera dina färdigheter 
och kvalifikationer mot kraven för det eller de jobb som du sökte till. 
 

Konsumentwebbplatser 

Skapa ett konto När du skapar ett konto via våra konsumentwebbplatser samlar vi in ditt för- 
och efternamn, e-postadress, platsspecifika visningsnamn, IP-adress, GPS-
plats och elektroniska signatur.  Vi samlar in denna information i syfte att 
upprätta ditt konto och möjliggöra dina köp via 365 kioskerna. 
 
Vi samlar också in en begränsad mängd kreditkortsinformation, men vi lagrar 
inte fullständig kreditkortsinformation.  Istället kan vi lagra en 
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betalningstoken i stället för ditt kreditkortsnummer som kan användas för 
framtida transaktioner. Vi samlar in denna information i syfte att finansiera 
ditt konto, möjliggöra ett engångsköp för finansiering, hantera din 
köphistorik och säkerställa kontodataintegritet.   
 

Interagera med 365-
plattformar 

Om du har skapat ett konto samlar vi också in information om dina köp, 
kontofinansiering, favoritprodukter, kundtjänstförfrågningar, 
produktrecensioner och preferenser för sociala nätverk relaterade till 365-
tjänster (t.ex. sidor eller enheter som du gillar, rekommenderar eller följer).  
Vi samlar in denna information i syfte att administrera ditt konto, 
rekommendera produkter och förbättra din användarupplevelse.   
 

 
Mobilappar  
 
Skapa ett konto  

 
När du skapar ett konto via våra mobilappar samlar vi in ditt för- och efternamn, 
e-postadress, platsspecifika visningsnamn, GPS-plats och elektronisk 
signatur.  Vi samlar in denna information i syfte att upprätta ditt konto och 
möjliggöra dina köp via 365 kioskerna.  
  
Vi samlar också in en begränsad mängd kreditkortsinformation, men vi lagrar 
inte fullständig kreditkortsinformation. Istället kan vi lagra en betalningstoken 
i stället för ditt kreditkortsnummer som kan användas för framtida 
transaktioner. Vi samlar in denna information i syfte att finansiera ditt konto, 
möjliggöra ett engångsköp för finansiering, hantera din köphistorik och 
säkerställa kontodataintegritet.    
  

Interagera med 
mobilappen  

Om du har skapat ett konto samlar vi också in information om dina köp, 
kontofinansiering, favoritprodukter, kundtjänstförfrågningar, 
produktrecensioner och preferenser för sociala nätverk relaterade till 365-
tjänster (t.ex. sidor eller enheter som du gillar, rekommenderar eller följer).  Vi 
samlar in denna information i syfte att administrera ditt konto, rekommendera 
produkter och förbättra din användarupplevelse. 
  

Andra användare När befintliga användare hänvisar dig till våra mobilappar eller skickar snacks 
till dig kan vi komma att samla in ditt för- och efternamn, din e-postadress och 
ditt telefonnummer från den befintliga användaren för att slutföra den begärda 
transaktionen. 

 
Kiosker 
 

Skapa ett konto När du skapar ett konto via kiosken samlar vi in ditt för- och efternamn, e-
postadress, platsspecifika visningsnamn, IP-adress, kioskens GPS-plats och 
elektroniska signatur.  Vi samlar in denna information i syfte att upprätta ditt 
konto och möjliggöra dina köp via 365 kioskerna. 
 
Vi samlar också in en begränsad mängd kreditkortsinformation, men vi lagrar 
inte fullständig kreditkortsinformation.  Vi samlar in denna information i 
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syfte att finansiera ditt konto, möjliggöra ett engångsköp för finansiering, 
hantera din köphistorik och säkerställa kontodataintegritet.   
 

Gör ett köp med ditt 
konto 

Om du har skapat ett konto och gör ett köp via en kiosk, samlar vi också in 
information om dina inköp, kontofinansiering, favoritprodukter, 
kundtjänstförfrågningar, produktrecensioner och sociala 
nätverkspreferenser relaterade till 365-tjänster (t.ex. sidor eller enheter som 
du gilla, rekommendera eller följ).  Vi samlar in denna information i syfte att 
administrera ditt konto, rekommendera produkter och förbättra din 
användarupplevelse.   

 
Gör ett köp som gäst Du behöver inte skapa ett konto för att göra ett köp via en kiosk.  Om du gör 

ett köp som gäst, samlar vi in begränsad information som behövs för att 
behandla dina transaktioner för tillfället.  Detta inkluderar ditt namn och 
betalkortsinformation, som överförs till vår tredje parts betalningsprocessor 
i det enda syftet att behandla din köpbetalning.  Beroende på fabrikat och 
modell av den kiosk du använde för att göra ett köp, behåller vi som mest 
bara ditt för- och efternamn samt de fyra sista siffrorna på ditt betalkort.   
 

Registrera ditt 
fingeravtryck 

På kiosker med aktiverade 365 kiosk-fingeravtrycksläsare har du möjlighet 
att skanna och spara ditt fingeravtryck.  Detta gör att du kan göra köp via 
Kiosken utan att behöva använda betalkort.  När du väljer att spara ditt 
fingeravtryck skannar vi ditt fingeravtryck för att skapa en fingeravtrycksmall 
(snarare än en exakt kopia av ditt fingeravtrycksmönster).  Vi samlar in denna 
information i syfte att ge dig fingeravtrycksåtkomst till kiosken.   
 

Vår insamling och användning av din fingeravtrycksmall är föremål för 

vår Sekretesspolicy för biometriska data, som du bör läsa och granska innan 
du använder den här funktionen.  Du måste samtycka till vår sekretesspolicy 
för biometriska data innan du skannar eller använder ditt fingeravtryck.   
 

Begär ett SMS-kvitto Du har möjlighet att få kvittot från ditt köp via SMS.  Du kan välja detta 
alternativ antingen som en del av dina användarinställningar när du ställer in 
ditt konto eller vid köptillfället i kiosken.  Om du väljer att ta emot SMS-
kvitton som en del av din kontoinställning, samlar vi in ditt 
mobilenhetsnummer och du samtycker till att ta emot SMS-
textmeddelanden enligt beskrivningen i 365 Platforms användarvillkor som 
finns på https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy.  Observera 
att standardpriser för att skicka och ta emot SMS-meddelanden kan gälla. 
 
Om du inte har fastställt SMS-preferenser som en del av ett användarkonto, 
kan du fortfarande välja att ta emot SMS-kvitton vid köptillfället.  Om du 
väljer att ta emot ett SMS-kvitto kommer vi att samla in ditt mobilnummer 
vid köptillfället i det enda syftet att skicka ett engångs-SMS med det begärda 
kvittot.  Under sådana omständigheter behåller vi inte ditt mobilnummer 
eller använder ditt mobilnummer för något annat ändamål.   
 

https://365retailmarkets.com/consumer-policy
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy
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Begär ett e-postkvitto Du har möjlighet att få kvittot från ditt köp via e-post.  Du kan välja detta 
alternativ antingen som en del av dina användarinställningar när du ställer in 
ditt konto eller vid köptillfället i kiosken.  Om du väljer att ta emot e-
postkvitton som en del av ditt kontoinställning kommer vi att samla in din e-
postadress, och du samtycker till att ta emot ett e-postmeddelande beskrivs 
i 365 Platforms användarvillkor som finns på 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy.   
 
Om du inte har upprättat e-postinställningar som en del av ett 
användarkonto kan du fortfarande välja att ta emot e-postkvitton vid 
köptillfället.  Om du väljer att ta emot ett e-postkvitto kommer vi att samla 
in din e-postadress vid köptillfället i det enda syftet att skicka ett engångs-e-
postmeddelande med det begärda kvittot.  Under sådana omständigheter 
behåller vi inte din e-postadress för något annat ändamål.   
 

Interagera med en 
kiosk 

Om du avbryter ett köp behåller vi en skärmdump av eventuella annullerade 
varor tillsammans med ett fotografi av användaren.  Vi samlar in denna 
information i syfte att övervaka kiosksidor för stöld och borttagning av 
obetalda produkter.  Dessa fotografier lagras tillfälligt i 90 dagar av 365, och 
administratören av kioskplatsen kan se dessa fotografier för de syften som 
beskrivs i detta avsnitt. Vår kioskwebbkamera kan också samla in samlad, 
anonym demografisk information för att marknadsföra och bättre betjäna 
produkter.    
 
På Stockwell Kiosks kan vi också spela in videor av transaktioner, som för 
övrigt kan inkludera din bild inklusive ditt ansikte och händer, för att 
behandla kvitton på dessa transaktioner och för att träna vår programvara 
att känna igen produkter eller transaktionsstatus (att dra något från en hylla 
eller sätter på den igen). Registrering av transaktioner startar när 
konsumenten frivilligt öppnar dörren med hjälp av Stockwell-appen eller 
kreditkortsläsaren och slutar när vårt system har fastställt att dörrarna är 
stängda och låsta och transaktionen är klar. 
 
På begränsade platser kan vi avtala med tredjepartsteknikleverantörer som 
placerar viss teknik på våra kiosker, inklusive kamerabaserad, stöldskydds- 
eller biometrisk-aktiverad teknik. När vi avtalar med tredjepartsföretag som 
tillhandahåller kamerabaserade, stöldskydds- eller biometriska lösningar på 
våra kiosker, vänligen notera att sådana tredje parter och deras respektive 
praxis är inte omfattas av detta integritetsmeddelande eller vår 
sekretesspolicy för biometriska data.  Om du har några frågor om praxis eller 
policyer för någon tredje parts teknikentreprenörer bör du kontakta dem 
direkt eller på annat sätt hänvisa till deras policyer. På platser utanför Illinois, 
Washington, Texas, Oregon, New York eller Virginia kan våra kiosker 
innehålla biometriskt aktiverad stöldskyddsteknik som drivs av 
tredjepartsleverantören Panoptyc. Panoptycs sekretesspolicy finns här 
https://panoptyc.com/policies/privacy-policy 
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Personlig information insamlad från webbaserad teknik 

När du interagerar med våra webbaserade plattformar samlar vi automatiskt in information från din 

webbläsare och enhet.   

Webbläsare eller 
enhetsinformation  

Vi tar automatiskt emot och registrerar information på våra serverloggar från 
din webbläsare, inklusive din enhetstyp, IP-adress, cookieinformation, din 
webbtrafik (webbplatserna du kommer från och går till från en 365-
webbplats), och ditt engagemang med vissa sidor och funktioner på 365-
webbplatser.  Vi samlar in dessa uppgifter för följande allmänna ändamål:  
 

• Anpassa din användarupplevelse 

• Att uppfylla dina önskemål om produkter och tjänster  

• Främja och förbättra tjänster 

• Kontakta dig 

 
Vi samlar också in dina IP-adresser i syfte att analysera webbplatstrender, 
administrera webbplatsen och spåra användarrörelser för aggregerad 
användningsanalys. Denna webbplatsanvändningsinformation gör det 
möjligt för oss att förse våra användare med en ständigt förbättrad 
webbplats, tjänst och allmänt erbjudande.  Förutom där du har gett vårt 
samtycke till att vi använder din identifierbara personliga information, 
använder vi endast anonyma, samlade data som inte kan användas för att 
identifiera dig individuellt för vår analysundersökning. 
 

Cookies och 
webbsignaler 

365-plattformar använder HTTPS-cookies för att samla in information om dig 
och din aktivitet på 365-webbplatser. "Cookies" är små filer som placeras på 
din dator av din webbläsare och används ofta för att få webbplatser att 
fungera, samt ge information till webbplatsoperatören.  Denna information 
kommer endast att lagras under den tid och på det sätt som tillåts enligt lag 
och i enlighet med avsnitten nedan i detta integritetsmeddelande med 
rubrikerna "Dina integritetsrättigheter" och "Lagring och kassering av 
personlig information.”  
 
365 använder denna information för att komma ihåg dig på 365-webbplatser 
och för att förbättra din upplevelse med 365-webbplatser. Till exempel, om 
du har ett konto och återvänder till en 365-webbplats, identifierar cookies 
dig och tillhandahåller skräddarsydd information som är specifik för ditt 
konto, såsom kontoinformation, tidigare köp, favoritprodukter och dina 
produktrecensioner. Du har möjlighet att avböja cookies genom att ändra 
inställningarna i din webbläsare.  Om du avvisar eller inaktiverar cookies, 
observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte längre fungerar.  

För att lära dig mer om cookies, besök http://www.allaboutcookies.org.  
 

Tredjepartscookies och 
webbsignaler 

En del innehåll eller applikationer på vår webbplats betjänas av tredje part, 
inklusive innehållsleverantörer och applikationsleverantörer.  Våra 

http://www.allaboutcookies.org/
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tredjepartspartners kan använda cookies ensamma eller i kombination med 
webbsignaler eller andra spårningstekniker som redan finns i din webbläsare 
för att samla in information om dig när du besöker vår webbplats. 
Informationen de samlar in kan vara kopplad till din personliga information 
eller så kan de samla in information, inklusive personlig information, om dina 
onlineaktiviteter över tid och på olika webbplatser och andra onlinetjänster.  
 
Tredjepartscookies och webbteknologier kontrolleras av våra 
annonspartners och är inte föremål för detta integritetsmeddelande.  Om du 
har några frågor om sådan tredje parts praxis bör du kontakta den ansvariga 
tredje parten direkt. 
 

För att lära dig mer om att välja bort cookie-inriktad annonsering på 

webbplatserna (ibland kallad beteendebaserad annonsering online eller 

OBA), besök www.AboutAds.info.  
 

 

Användning av personlig information 

 
Hur vi använder din personliga information med tredje part för att endast användas för legitima 
ändamål i enlighet med detta integritetsmeddelande beror på hur du interagerar med våra 365-
plattformar och den personliga information du har delat med oss.   
 

Svar på dina 
förfrågningar   

Vi använder din personliga information för att svara på dina förfrågningar, 
inklusive dina meddelanden, frågor och förfrågningar om kvitton, såväl som 
förfrågningar som rör andra individer, som hänvisningar eller gåvor till 
snacks. 
 

Förbättra webbplatsen 
och 
användarupplevelsen 

Vi använder informationen om användningen av vår webbplats för att 
analysera och administrera webbplatsen och spåra användarrörelser för 
webbanalysändamål.  Denna webbplatsanvändningsinformation gör det 
möjligt för 365 att förse dig med ständigt förbättrade 365-plattformar, 
tjänster och allmänna erbjudanden.  Förutom där du har gett vårt samtycke 
till att vi använder din identifierbara personliga information för vår 
analysundersökning, använder vi endast anonyma, samlade data som inte 
kan användas för att identifiera dig individuellt.  
 

Hantera konto  Om du har skapat ett konto kommer vi att använda dina personuppgifter för 
att administrera ditt konto.  Vid behov kommer vi även att använda din 
personliga information för att verifiera din identitet och ge dig åtkomst till 
ditt konto om du skulle bli utelåst eller glömma ditt användarnamn och 
lösenord.   
 

Underlätta inköp Vi kommer också att använda din personliga information för att underlätta 
alla köp du initierar via 365-plattformar, särskilt 365-kiosker. 
 

http://www.aboutads.info/
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Uppträdande 
Marknadsföring och 
reklam 

Vi kan kombinera information relaterad till dina köp, användning av 365-
plattformar och interaktioner med vårt reklam- och marknadsföringsinnehåll 
med samma information från andra användare av 365-plattformar för att 
informera vårt reklam- och marknadsföringsinnehåll, inklusive att dela 
denna anonyma, samlade data med vår tredje -partsreklampartners.  Denna 
anonyma, samlade information kan inte användas för att identifiera dig 
individuellt, och vi avslöjar eller säljer inte din personliga information till våra 
annonspartners.   
 
När vi visar reklam- och marknadsföringsinnehåll för dig kan detta innehåll 
skräddarsys för dig baserat på din "hemplats".  Din "hemplats" är kiosken 
eller 365-plattformen som ditt konto är knutet till, och all skräddarsydd 
reklam eller marknadsföringsinnehåll som du får kommer att baseras enbart 
på de sammanlagda köpen som görs av alla användare på din "hemplats". 
 

Uppfyllande av 
juridiska skyldigheter 

Under vissa omständigheter kan vi bli skyldiga att lämna ut din personliga 
information till brottsbekämpande myndigheter, som en del av 
domstolsförfaranden eller som på annat sätt krävs enligt lag.  We will only 
share the information we are required to disclose by law and only when we 
are required to do so. 
 

Säkerhet och 
bedrägeriförebyggande  

När det är nödvändigt kommer vi att använda din personliga information, 
inklusive e-postkommunikation, för att bevara säkerheten för våra 365-
plattformar, system och personlig information under vår kontroll.  Vid behov 
kommer vi också att använda din personliga information för att undersöka 
eventuella bedrägerier, för att identifiera brott mot detta 
integritetsmeddelande och våra användarvillkor och för att förhindra försök 
till skada på våra användare. 
 

Företagstransaktioner Vi kan använda din personliga information i händelse av att vi genomför eller är 

involverade i eller överväger någon fusion, förvärv, omorganisation, försäljning av hela eller en del av 

vår verksamhet eller tillgångar, konkurs, insolvenshändelse eller annan affärstransaktion. 

 

Delning och utlämning av personlig information 
 
Vi delar din personliga information med tredje part för att endast användas för legitima ändamål i 
enlighet med detta integritetsmeddelande när du har gett oss tillåtelse att göra det, när det är 
nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig eller när det ligger i det legitima intresset. av 
vår verksamhet att göra det, förutsatt att våra intressen inte väger tyngre än dina individuella 
rättigheter och friheter.   
 

Support leverantörer Vid behov delar vi dina uppgifter med tredjepartsleverantörer som arbetar 
för vår räkning för att tillhandahålla specifika affärsstödtjänster, inklusive 
betalningshantering, webbhotell och hantering, och leverantörer av 
applikationsprogrammeringsgränssnitt (“API”) och andra funktioner. 
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API: er är applikationsprogramgränssnitt och är en uppsättning rutiner, 
protokoll och verktyg för att bygga mjukvaruapplikationer. 365 delar 
information med tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer endast i 
den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla de API:er och 
tjänster som de är anlitade för.  
 

Webbplatsanalysföretag Vi delar anonym, samlad information om besökare på vår webbplats med 
tredjepartsföretag för webbplatsanalys.  Dessa företag använder denna 
samlade information, som har tagits bort från all personligt identifierande 
information om dig, för att ge oss insikt om våra webbanvändningsmönster.  
Eftersom vi bara delar anonym, aggregerad data, kan denna information 
inte spåras tillbaka till dig individuellt av varken oss eller leverantörerna av 
webbplatsanalys.   
 
Vi använder Google Analytics för att tillhandahålla oss 
webbplatsanvändning och analytiska rapporter, vilket kräver att vi delar 
dina anonyma, samlade data.  Du kan välja att inte dela dina data med 
Google genom att installera Google Analytics opt-out webbläsartillägg, som 
instruerar din webbläsare att inte tillhandahålla din 

webbplatsanvändningsdata till Google Analytics. För att välja bort Google 

Analytics, besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout för att 
installera webbläsartillägget. 
 
Observera att installation av webbläsartillägget Google Analytics opt-out 
endast kommer att inaktivera användningen av Google Analytics och 
kommer inte att förhindra att data skickas till själva webbplatsen eller till 
andra webbanalystjänster.  
 

365 kunder Vi delar information med våra kunder som placerar våra kiosker på deras 
platser, vilket kan innehålla personlig information som ditt namn och 
kontaktinformation.  Där kiosker är aktiverade med videoteknik spelar vi in 
och sänder videor av interaktioner med kioskerna, vilket är tillgängligt för 
kundadministratören för just den kiosken och kan ses av den 
administratören.   
 

Andra användare Om du väljer att dela användarinnehåll på 365-plattformar, såsom 
produktrecensioner och vissa preferenser för sociala nätverk (t.ex. sidor du 
"gillar" eller "följer"), kan denna information ses av allmänheten. 
Följaktligen kan 365 inte säkerställa sekretessen för någon personlig 
information som ingår i ditt användarinnehåll. 
 

Marknadsförings- och 
reklampartner 

Vi kan samarbeta med tredje part för att tillhandahålla 
tredjepartsannonseringsinnehåll.  När vi gör det avslöjar eller säljer vi inte 
din personliga information till våra tredjepartsreklampartners.  Däremot 
kommer vi att dela anonym, samlad information om användarköp på en viss 
plats och samlad, anonym information om hur våra användare tillsammans 
interagerade med annonsinnehållet.  Denna information kan inte användas 
för att identifiera dig individuellt. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Juridiska krav I enlighet med lag, förordning eller juridisk process kommer vi att dela din 

personliga information med statliga myndigheter, tillsynsmyndigheter eller 
tredje parter för att svara på stämningar, domstolsbeslut eller rättsliga 
processer, eller för att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter eller 
försvara sig mot rättsliga anspråk. 
 

Säkerhets- och 
bedrägeriförebyggande 
insatser 

Vid behov kommer vi att dela din personliga information för att undersöka, 
förhindra eller vidta åtgärder angående illegala aktiviteter, misstänkt 
bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons 
fysiska säkerhet, kränkningar eller misstänkta kränkningar av detta 
integritetsmeddelande, våra avtal eller överenskommelser med dig eller 
andra policyer som gäller från tid till annan som du är föremål för, eller som 
på annat sätt krävs enligt lag. 
 

Försäljning av företag Vi förbehåller oss rätten att överföra din personliga information i händelse 
av att vi är involverade i eller överväger en fusion, förvärv, omorganisation, 
försäljning av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar, konkurs, 
insolvenshändelse eller annan affärstransaktion.   

 

 

Dina integritetsrättigheter 
Beroende på din jurisdiktion kan du ha rätt att utöva vissa individuella rättigheter.  Exempel på 
jurisdiktioner som ger individer integritetsrättigheter är Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(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 i avsnittet "Kontakta oss" i detta 
sekretessmeddelande.  
 

Europeiska 
ekonomiska 
samarbetsområdets 
integritetsrättigheter  

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du val när 
det gäller insamling, användning och avslöjande av din personliga 
information. Om inte annat uttryckligen anges kommer vi att svara på din 
begäran så snart som möjligt, vanligtvis inom en månad.   
 
Dina rättigheter inkluderar: 
 

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

• Begär radering av all eller en del av din personliga information; 

• Ändra eller korrigera felaktig eller föråldrad information; 

• Invända mot, begränsa eller begränsa användningen av all eller en del 
av din personliga information; och 

• Begär en kopia av din personliga information, inklusive i ett portabelt 
format. 
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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.  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) 

 
Integritetsrättigheter i 
Kalifornien  

Vi ger våra kunder i Kalifornien specifika rättigheter angående deras 
personliga information.  Det här avsnittet beskriver de rättigheter som du har 
enligt Kaliforniens lag och förklarar hur du utövar dessa rättigheter.  Under de 
senaste 12 månaderna har vi samlat in följande kategorier av personlig 
information enligt Kaliforniens integritetslagstiftning: 
 

Informationskategori  Exempel Insamlade 

Personliga identifierare För- och efternamn, e-
postadress, företag, 
telefonnummer, adress, 
onlineidentifierare, 
enhetsidentifierare, 
internetprotokoll (IP) adress 

Ja 

Personlig information enligt 
California Customer Records 
Statute 

För- och efternamn, adress, 
telefonnummer, utbildning, 
anställning, 
anställningshistorik, kredit- 
eller betalkortsnummer eller 
annan finansiell information 
inklusive betalningspoletter. 
Viss personlig information 
som ingår i denna kategori 
kan överlappa andra 
kategorier 

Ja 

Skyddade 
klassificeringsegenskaper 

Ålder (40 år eller äldre), ras, 
hudfärg, härkomst, 
nationellt ursprung, 
medborgarskap, religion 
eller tro, civilstånd, 
medicinskt tillstånd, fysiskt 
eller psykiskt handikapp, kön 
(inklusive kön, könsidentitet, 
könsuttryck, graviditet eller 
förlossning och relaterade 

Ja 
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medicinska tillstånd), sexuell 
läggning, veteran- eller 
militärstatus, genetisk 
information (inklusive 
familjär genetisk 
information) 

Kommersiell information Produkter eller tjänster som 
köpts, erhållits eller 
övervägts, eller andra köp- 
eller konsumtionshistorik 
eller tendenser 

Ja 

Biometrisk information Fingeravtrycksskanningar Ja 

Internet- eller 
nätverksaktivitetsinformation 

Webbhistorik, sökhistorik 
och information om 
interaktioner med en 
webbplats, applikation eller 
reklam på Internet 

Ja 

Geolokaliseringsdata Adress, plats för använd 
kiosk, GPS 

Ja 

Yrkes- eller 
anställningsrelaterad 
information  

Nuvarande arbetsgivare, 
anställningshistorik 

Ja 

Utbildningsinformation Utbildningsinstitution(er), 
student-ID, 
studentkontoinformation 

Ja 

Finansiell information Kredit- eller 
betalkortsinformation, 
betalningspoletter 

Ja 

Slutsatser om dig Profil som återspeglar 
preferenser, egenskaper, 
psykologiska trender, anlag, 
beteende, attityder, 
intelligens, förmågor och 
begåvningar 

Ja 

 
Vi har avslöjat ovanstående information för affärsändamål till våra 
dotterbolag, tjänsteleverantörer, kunder och andra användare av 365-
plattformar enligt beskrivningen i detta sekretessmeddelande.   

Ingen försäljning av personlig information 

Du har när som helst rätt att välja bort försäljning av dina personuppgifter. 
Observera att under de föregående tolv (12) månaderna har vi inte sålt och 
kommer inte att sälja någon personlig information till icke-anslutna tredje 
parter. Vi har inte och kommer inte heller att sälja personlig information om 
minderåriga under 16 år till icke-anslutna tredje parter.  

Rätt att veta om personlig information som samlas in, används eller avslöjas 
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Du har rätt att begära att vi lämnar ut viss information till dig om vår 
insamling, användning och utlämnande av din information under de senaste 
12 månaderna. När vi har tagit emot din förfrågan och verifierat din identitet 
kommer vi att avslöja för dig:  (1) kategorierna av information vi samlat in om 
dig; (2) kategorierna av källor för informationen; (3) vårt affärs- eller 
kommersiella syfte för att samla in eller avslöja den informationen; (4) 
kategorierna av tredje parter som vi delade denna information med; och (5) 
den specifika information vi samlat in om dig under de föregående 12 
månaderna.   

Rätt att radera personlig information som samlats in eller behålls 

Du har rätt att begära att vi raderar all din personliga information som vi 
samlat in från dig och behållit, med vissa undantag. När vi har tagit emot och 
bekräftat din begäran och verifierat din identitet, kommer vi permanent att 
radera (och uppmana våra tjänsteleverantörer att radera) din personliga 
information från våra register, om inte ett juridiskt undantag från radering 
gäller.  I vårt svar på din begäran om radering kommer vi att specificera på 
vilket sätt vi har raderat dina personuppgifter eller, om vi måste avslå din 
begäran om radering, grunden för detta avslag.   

Rätt till icke-diskriminering för utövande av integritetsrättigheter 

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina rättigheter 
genom att: (1) neka dig varor eller tjänster; (2) debitera dig olika priser eller 
priser för varor eller tjänster, inklusive genom att bevilja rabatter eller andra 
förmåner, eller utdöma straffavgifter; (3) tillhandahålla dig en annan nivå eller 
kvalitet på varor eller tjänster; eller (4) föreslå att du kan få ett annat pris eller 
pris för varor eller tjänster eller en annan nivå eller kvalitet på varor eller 
tjänster. 

Utöva dina rättigheter  

För att utöva rättigheterna som beskrivs ovan, skicka en verifierbar 
konsumentförfrågan till oss genom att antingen: 

• Ring oss på 1-888-365-7382 
• Besök oss på https://365retailmarkets.com/consumer-policy/ 

Auktorisera en agent 

Du kan utse en auktoriserad agent för att skicka in din konsumentförfrågan å 
dina vägnar, så länge den auktoriserade agenten har ditt skriftliga tillstånd att 
göra det och du har vidtagit åtgärder för att verifiera din identitet direkt med 
oss.   

Verifierar din förfrågan 

Vi kan inte svara på din förfrågan eller ge dig personlig information om vi inte 
kan verifiera din identitet eller behörighet att göra begäran och bekräfta att 



 

15 
41545102.1 

den personliga informationen avser dig.  Att göra en verifierbar 
konsumentförfrågan kräver inte att du skapar ett konto hos oss.  Vi kommer 
endast att använda personlig information som tillhandahålls i en verifierbar 
konsumentförfrågan för att verifiera din identitet eller behörighet att göra 
begäran.  Du får endast göra en verifierbar konsumentbegäran om åtkomst 
eller dataportabilitet två gånger inom en 12-månadersperiod.  

För att verifiera din identitet ber vi dig att ge oss följande information när du 
skickar in din begäran:  (1) förnamn, (2) efternamn och (3) telefonnummer 
eller e-post.  Vi kommer att använda ovanstående information för att verifiera 
din identitet.  Beroende på din typ av förfrågan eller den information som du 
begär kan vi behöva ytterligare information för att verifiera din identitet och 
uppfylla din begäran.   
 
Kaliforniens lag kräver också att vi avslöjar hur vi svarar på "spåra inte-
förfrågningar" från våra användare.  För närvarande svarar vi inte på "spåra 
inte"-förfrågningar från våra användares webbläsare.   
 
 

Andra jurisdiktioner Oavsett i vilken jurisdiktion du bor, om du har registrerat ett konto, kan du 
komma åt och ändra din egen personliga information via ditt konto på vilken 
365-plattform som helst. 
 
Om du begär att vi raderar eller glömmer din personliga information kommer 
vi att följa din begäran i den utsträckning det är rimligt möjligt och tillåtet 
enligt lag (ibland kräver andra tillämpliga lagar att vi behåller viss personlig 
information). När vi behåller personlig information på grund av ett lagkrav, 
kommer den personliga informationen att användas endast för det ändamålet 
och bevaras endast under den tid som krävs för att följa tillämplig lag. Du kan 
också när som helst öppna ett nytt konto med en annan e-postadress. 

 
 

Annan viktig information 
 

Dataöverföringar över 
gränserna 

Vi behandlar data både inom och utanför USA.  Det är viktigt att veta att 
dataskyddslagarna i USA kanske inte är lika starka som i ditt land.  Där vi 
överför din personliga information från Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet ("EES") till en plats utanför EES, kommer vi endast att 
överföra dina uppgifter om en lämplig nivå av skydd för din personliga 
information tillhandahålls, till exempel där vi har avtalsenliga skyldigheter att 
skydda eller överföra data med vissa säkerhetsåtgärder på plats.  För att 
säkerställa det fortsatta skyddet av din personliga information under vår vård 
vidtar vi lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder.  Du kan kontakta oss 
på privacy@365smartshop.com för att lära dig mer om de skyddsåtgärder 
som gäller för din personliga information och för att begära en kopia av 
sådana skyddsåtgärder. Dessutom kan vi komma att överföra dina 
personuppgifter om något av de rättsliga undantagen för sådan överföring 
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kan åberopas, till exempel med ditt samtycke eller i samband med ett avtal 
du har med oss.   
 

Tredjepartslänkar 365-plattformar kan innehålla länkar till webbplatser och innehåll som ägs 
eller drivs av tredje part.  Vi tillhandahåller ibland länkar till andra 
webbplatser och sätt att vara involverad med oss på sociala medier. Vi gör 
inga utfästelser, garantier eller stöd för denna webbplats eller deras 
sekretesspolicyer och praxis. Du bör noggrant granska 
sekretessinformationen för en tredjepartswebbplats innan du tillhandahåller 
personlig information till dessa tredjepartswebbplatser.  
 
Detta integritetsmeddelande gäller endast de 365-plattformar som anges i 
detta sekretessmeddelande och inte för tredje parts webbplatser. 
 

Säkerhet 365 har infört administrativa, operativa, procedurmässiga och tekniska 
säkerhetsåtgärder utformade för att följa den rimliga standarden för vård i 
365:s bransch och tillämplig lag angående skydd av personlig information.  
Data krypteras under överföring och i vila med RDS-kryptering (AES 256) av 
Amazon Web Service. 
 
 

Datalagring 365 ska fortsätta att lagra och använda din personliga information så länge 
du fortsätter att använda den tillämpliga 365-plattformen.  Vi förbehåller oss 
rätten att permanent förfoga över din personliga information på ett säkert 
sätt efter det tidigare av följande: 
 

• Det ursprungliga syftet med att erhålla personuppgifterna har 
uppfyllts; 

• Du utövar din rätt att bli bortglömd (om tillämpligt) genom att 
begära radering av din personliga information; 

• 365 inaktiverar ditt konto för inaktivitet, felaktiga register, bedräglig 
eller obehörig användning av ditt konto, eller någon annan anledning 
som tillåts enligt lag; eller 

• När det krävs enligt lag. 

 
365 kommer med jämna mellanrum att granska personlig information på 
konton som är inaktiva i 5 år eller längre och förbehåller sig rätten att 
permanent förfoga över sådan information. För ytterligare information om 
kontots utgång, se 365 Platforms användarvillkor. 
 
 

Barn under 18 år 365-plattformar är inte avsedda för personer under 18 år. Om du är under 
18 år måste du ha en förälders eller vårdnadshavares tillstånd innan du 
skickar information till 365-plattformar. 365 är särskilt noga med att skydda 
integriteten för barn under 16 år och uppmuntrar föräldrar att aktivt delta i 
deras barns onlineaktiviteter. 365 följer kraven i Children’s Online Privacy 
Protection Act (COPPA) och andra relevanta lagar, i den utsträckning som är 
tillämplig. 365-plattformar riktar sig inte till och är inte avsedda för barn 
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under 16 år, och 365 samlar inte medvetet in personlig information från dem. 
Om 365 upptäcker personlig information från ett barn som samlats in via 
365-plattformar, kommer 365 att radera denna data. 
 

Ändringar av 
sekretessmeddelandet 

Detta sekretessmeddelande kan ändras när som helst genom att publicera 
en ny version på: https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. 365 
kan markera med ett popup-fönster eller på annat sätt meddela dig om en 
ändring om ändringen är betydande eller krävs enligt lag. Den nya versionen 
träder i kraft det datum som anges i den nya versionen. Genom att fortsätta 
använda 365-plattformar efter att ett nytt sekretessmeddelande har 
publicerats, samtycker du till att vara bunden av den nya versionen. Om du 
inte godkänner den nya versionen bör du sluta använda de relevanta 365-
plattformarna.  
 

Kontaktinformation Om du har några frågor eller klagomål om detta integritetsmeddelande eller 
365:s insamling, användning, lagring eller kassering av din personliga 
information kan du kontakta 365 på: 
 
365 Detaljhandelsmarknader, LLC 
c/o dataskyddsombud 
1743 Maplelawn Drive 
Troy, MI 48084 
 
E-post: privacy@365smartshop.com 
Avgiftsfritt telefonnummer: 1-888-365-7382 
 

 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
mailto:privacy@365smartshop.com

