
SEKRETESSPO LICY 

Vi värnar om  din integritet 
 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2022 

 

Firstup varken sam lar in, lagrar eller delar uppgifter om  en viss användare eller 

enhet (inklusive IP-adresser och användaridentifierare) på w ebbplatser eller 

appar som  inte ägs av Firstup. 

 

Firstup, Inc. och dess närstående bolag (”Firstup”) tillhandahåller en tjänst som  

förbinder organisationer m ed deras anställda. I denna sekretesspolicy beskrivs 

hur Firstup sam lar in, använder och läm nar ut inform ation via våra w ebbplatser 

(”w ebbplats”) eller genom  dina övriga interaktioner m ed oss. I denna 

sekretesspolicy beskrivs hur Firstup sam lar in, använder och läm nar ut 

inform ation från besökare på vår w ebbplats sam t interna användare. D en tar 

inte upp våra datarutiner m ed avseende på slutanvändare av våra tjänster eller 

på arbetsgivare som  använder Firstup-teknik för att sam la in inform ation från 

eller om  sina anställda. D en sekretesspolicy som  gäller för sådan användning 

finns på Sekretesspolicy – flera innehavare.  O m  du är slutanvändare av en 

Firstup-m ärkt produkt eller tjänst och vill veta m er om  våra sekretessrutiner kan 

du besöka Sekretesspolicy – flera innehavare. O m  du är slutanvändare och vill 

veta m er om  din arbetsgivares datarutiner m ed avseende på den inform ation 

denna sam lar in via Firstups tjänster kan du läsa din arbetsgivares 

sekretesspolicy. 

Vi kan då och då kom m a att ändra den här sekretesspolicyn. O m  vi gör 

ändringar kom m er vi att m eddela dig genom  att revidera datum et högst upp i 

policyn och i vissa fall m eddela dig på annat sätt (till exem pel genom  att lägga 

upp inform ation på vår hem sida eller skicka ett m eddelande till dig). Vi 

uppm untrar dig att granska vår sekretesspolicy varje gång du besöker 

w ebbplatsen eller på annat sätt interagerar m ed oss för att hålla dig inform erad 

om  våra inform ationsrutiner och de valm öjligheter du har. 

Användning 

av inform ation 

Vi använder den inform ation vi sam lar in för att 

tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster, till 

exem pel för att leverera och anpassa våra tjänster och 

kom m unicera m ed potentiella kunder om  våra tjänster och 



andra produkter eller tjänster som  kan vara av intresse. Vi 

kan också använda den inform ation vi sam lar in för att 

 upptäcka, undersöka och förhindra bedrägliga 

transaktioner och andra olagliga aktiviteter och 

skydda Firstups och andra parters rättigheter och 

egendom  

 ta reda på vilka produkter du och andra kan vara 

intresserade av för att skapa lösningar på 

affärsproblem  

 spåra kom m unikationspreferenser så att 

kom m unikationen överensstäm m er m ed dina 

önskem ål, inklusive eventuell önskan att inte bli 

kontaktad 

 kom binera din inform ation m ed annan inform ation 

som  är tillgänglig för oss, inklusive inform ation från 

andra källor. 

H ur din 

inform ation 

delas 

Vi kan kom m a att dela inform ation som  vi sam lar in enligt 

följande eller enligt annan beskrivning i denna 

sekretesspolicy: 

 m ed leverantörer, konsulter och andra 

tjänsteleverantörer som  behöver tillgång till sådan 

inform ation för att utföra arbete för vår räkning 

 som  svar på en begäran om  inform ation om  vi anser 

att uteläm nande sker i enlighet m ed, eller krävs 

enligt, tilläm plig lag, förordning eller rättsligt 

förfarande 

 om  vi anser att dina handlingar är oförenliga m ed 

våra användaravtal eller policyer, eller för att skydda 

Firstups eller andra parters rättigheter, egendom  och 

säkerhet 

 i sam band m ed eller under förhandling om  fusion, 

försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller 

förvärv av hela eller en del av vår verksam het av ett 

annat företag 

 m ellan och bland Firstup och våra nuvarande och 

fram tida m oderbolag, närstående bolag, dotterbolag 



och andra företag under gem ensam  kontroll och 

gem ensam t ägande 

 m ed ditt sam tycke eller enligt dina föreskrifter. Vi kan 

också kom m a att dela sam m anställd eller 

avidentifierad inform ation, som  inte rim ligen kan 

användas för att identifiera dig. 

Reklam - och 

analystjänster 

som  

tillhandahålls 

av andra 

Vi kan tillåta andra att tillhandahålla analystjänster och visa 

annonser för vår räkning på internet och i program . D essa 

kan använda cookies, w ebb-beacons, enhetsidentifierare 

och annan teknik för att sam la in inform ation om  din 

användning av tjänsterna och andra w ebbplatser och 

program , inklusive din IP-adress, w ebbläsare, inform ation 

om  m obilnät, sidor som  du visar, tid som  du tillbringar på 

w ebbsidor eller i appar, länkar som  du klickar på och 

konverteringsinform ation. D enna inform ation kan användas 

av Firstup och andra för att bland annat analysera och spåra 

data, avgöra hur populärt ett visst innehåll är, visa reklam  

och innehåll som  anpassas efter dina intressen på våra 

tjänster och andra w ebbplatser och bättre förstå din 

onlineaktivitet. O m  du vill läsa m er om  intressebaserade 

annonser, eller välja att din w ebbläsarinform ation inte ska 

användas för beteendebaserade reklam ändam ål, gå 

till w w w .aboutads.info/choices eller 

https://w w w .youronlinechoices.eu/ om  du bor i EU . 

Säkerhet Firstup vidtar rim liga åtgärder för att skydda inform ation 

om  dig m ot förlust, stöld, m issbruk och obehörig åtkom st, 

utläm nande, ändring och förstörelse. 

D atalagring Vi lagrar den inform ation som  vi sam lar in om  dig endast så 

länge vi behöver den för de ändam ål för vilka den 

ursprungligen sam lades in. Vi kan behålla viss inform ation 

för berättigade affärsändam ål eller enligt vad som  krävs 

enligt lag. 



Inform ation-

söverföring till 

U SA och andra 

länder 

Firstup har sitt säte i U SA och vi behandlar och lagrar 

inform ation i U SA. Vi och våra tjänsteleverantörer kan 

kom m a att överföra din inform ation till, eller lagra eller 

kom m a åt den i, jurisdiktioner som  inte kan tillhandahålla 

m otsvarande nivåer av dataskydd som  din hem jurisdiktion. 

Vi kom m er att vidta åtgärder för att säkerställa att dina 

personuppgifter får en adekvat skyddsnivå i de 

jurisdiktioner där vi behandlar dem , t.ex. genom  att 

underteckna de standardavtalsklausuler som  föreskrivs av 

EU -kom m issionen m ed uppgiftsm ottagarna eller genom  

andra godkända m etoder. O m  Firstup överför 

personuppgifter till officiella m yndigheter utanför 

Europeiska ekonom iska sam arbetsom rådet (”EES”), 

Storbritannien eller Schw eiz, om  detta krävs enligt lag, har 

uttryckligt sam tycke givits eller grundas på Social Chorus 

eller partens berättigade intresse för dataskyddsändam ål, 

t.ex. interna adm inistrativa ändam ål och inget högre 

berättigat intresse för den registrerade. 

Invånare i EES, 

Storbritannien 

och Schw eiz 

O m  du är bosatt i EES, Storbritannien eller Schw eiz har du 

vissa lagstadgade rättigheter och skydd avseende 

behandling av dina personuppgifter. 

Rättslig grund för behandling 

O m  du är bosatt i EES, Storbritannien eller Schw eiz kom m er 

vi endast att behandla dina personuppgifter under följande 

om ständigheter: 

 Vi har ett berättigat intresse att behandla dina 

personuppgifter, till exem pel för att skicka 

m eddelanden till dig om  produkter eller tjänster som  

kan intressera dig. 

 

Begäranden från registrerade 

O m  du är bosatt i EES, Storbritannien eller Schw eiz har du 

rätt att få tillgång till de personuppgifter vi innehar om  dig 

och begära att dina personuppgifter korrigeras, raderas 

eller överförs. D u kan också kontakta oss via 



kontaktuppgifterna nedan för att utöva dessa rättigheter. 

D u kan också ha rätt att invända m ot, eller begära att vi 

begränsar, viss behandling. O m  du har tillgång till våra 

tjänster genom  ett arbetsplatsprogram  och vill utöva någon 

av dessa rättigheter bör du kontakta din arbetsgivare som  

använder våra tjänster. 

Frågor eller klagom ål 

O m  du är bosatt i EES, Storbritannien eller Schw eiz och har 

betänkligheter m ot vår behandling av personuppgifter som  

vi inte kan skingra, har du rätt att läm na in ett klagom ål till 

dataskyddsm yndigheten där du bor. För kontaktuppgifter 

till din lokala dataskyddsm yndighet, 

se: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm  eller 

https://w w w .edoeb.adm in.ch/edoeb/en/hom e/the-

fdpic/links/data-protection— sw itzerland.htm l. 

Efterlevnad av 

Privacy 

Shield-

ram verk 

Firstup har frånträtt de Privacy Shield-ram verk som  har 

upprättats av det am erikanska handelsdepartem entet 

avseende insam ling, användning och lagring av 

personuppgifter som  överförs från EU , EES och Schw eiz till 

U SA. Firstup kom m er att fortsätta att tilläm pa Privacy 

Shield-principerna på de personuppgifter som  vi m ottog 

m edan vi deltog i Privacy Shield. 



D ina 

valm öjligheter 

Kontoinform ation 

Individer kan ha rätt att begränsa användningen och 

utläm nandet av sina personuppgifter enligt Privacy Shield-

principerna, till exem pel om  dina personuppgifter läm nas ut 

till en tredje part eller används för ändam ål som  väsentligt 

skiljer sig från det ändam ål för vilket personuppgifterna 

ursprungligen sam lades in eller därefter godkändes av dig. 

O m  du vill begränsa användningen och utläm nandet av 

personuppgifter i enlighet m ed Privacy Shield-principerna 

kan du kontakta oss på: privacy@ firstup.io   

O m  du använder våra tjänster m åste du kontakta din 

arbetsgivare för att uppdatera, korrigera eller ta bort den 

inform ation som  din arbetsgivare sam lar in om  dig m ed 

hjälp av våra tjänster.  O m  du inte kan göra det, vänligen 

kontakta oss på adressen nedan. 

Cookies 

D e flesta w ebbläsare är konfigurerade för att acceptera 

cookies som  standard. O m  du vill kan du vanligtvis välja att 

ställa in din w ebbläsare så att den tar bort eller avvisar 

cookies. O bservera att om  du väljer att ta bort eller avvisa 

cookies kan detta påverka tjänsternas tillgänglighet och 

funktion. 

D in rätt till 

sekretess i 

Kalifornien 

Konsum enter som  bor i Kalifornien har vissa rättigheter 

m ed avseende på personuppgifter enligt California 

Consum er Privacy Act (”CCPA”) (California Civil Code 

Section 1798.100 et seq.) och ”Shine the Light”-lagen 

(California Civil Code Section 1798.83). O m  du är bosatt i 

Kalifornien gäller det här avsnittet för dig. 

 

California Consum er Privacy Act 

Ytterligare upplysningar relaterade till insam ling, 
användning, utläm nande och försäljning av personuppgifter 



Insam ling och användning av personuppgifter: U nder de 

senaste 12 m ånaderna har vi sam lat in följande kategorier av 

personuppgifter: IP-adress, e-postadress, förnam n, 

efternam n, telefonnum m er, enhetsinform ation och 

geolokaliseringsdata. Vi sam lar in personuppgifter för de 

affärsändam ål och kom m ersiella ändam ål som  beskrivs i 

avsnittet ”Användning av inform ation” ovanv. 

U tläm nande av personuppgifter: Vi kan kom m a att dela 

dina personuppgifter m ed tredje part enligt beskrivningen i 

avsnittet ”H ur din inform ation delas” ovan. U nder de 

senaste 12 m ånaderna har vi läm nat ut följande kategorier 

av personuppgifter för affärsändam ål eller kom m ersiella 

ändam ål: IP-adress, e-postadress, förnam n, efternam n, 

telefonnum m er, enhetsinform ation och 

geolokaliseringsdata. 

Försäljning av personuppgifter: Enligt kalifornisk 

lagstiftning är vi skyldiga att ge insyn i vilka 

personuppgifter vi ”säljer”, vilket i sam band m ed CCPA 

avser scenarier där personuppgifter delas m ed 6sense i 

utbyte m ot vederlag. U nder de senaste 12 m ånaderna har 

vi ”sålt” följande kategorier av personuppgifter, beroende 

på tolkningen av CCPA: IP-adress.  Konsum enter över 16 år 

bosatta i Kalifornien har rätt att när som  helst välja bort 

sådan försäljning. Vi sam lar inte m edvetet in 

personuppgifter om  konsum enter som  är under 16 år gam la. 

Besök gärna vår sida ”Sälj inte m ina uppgifter” för att läsa 

m er om  hur vi säljer personuppgifter och för att välja bort 

försäljning. 

D ina rättigheter som  konsum ent 

O m  du är bosatt i Kalifornien har du rätt att (1) begära m er 

inform ation om  de kategorier av personuppgifter och 

specifika personuppgifter som  vi har sam lat in, sålt och 

läm nat ut för affärsändam ål under de senaste 

12 m ånaderna, (2) begära att dina personuppgifter raderas, 

(3) välja bort försäljning av dina personuppgifter, om  

tilläm pligt, och (4) inte utsättas för diskrim inering på grund 

av att du utövar dina rättigheter enligt CCPA. D u kan göra 



dessa begäranden genom  att ringa (888) 674-1158 eller 

skicka ett e-postm eddelande till privacy@ firstup.io. För att 

välja bort försäljning kan du också besöka vår sida ”Sälj inte 

m ina uppgifter”. Vi verifierar din begäran genom  att skicka 

ett e-postm eddelande till dig för att bekräfta de uppgifter 

som  krävs för att undanta dina personuppgifter från 

behandling.  För att utse ett bem yndigat om bud som  ska 

utöva dessa rättigheter för din räkning, vänligen ring oss på 

(888) 674-1158 eller skicka ett e-postm eddelande för att 

verifiera din begäran. 

 
 
Shine the Light 
 

Enligt kalifornisk lag kan invånare i Kalifornien begära vissa 

uppgifter om  hur deras personuppgifter delas m ed tredje 

part för direktm arknadsföring.  O m  du är bosatt i Kalifornien 

och vill göra en sådan begäran kan du kontakta oss genom  

att ringa (888) 674-1158 eller skicka ett e-postm eddelande 

till privacy@ firstup.io. 

Kontakta oss O m  du har frågor om  denna sekretesspolicy kan du 

kontakta oss på: privacy@ firstup.io 

 

I U SA och andra länder utanför EU : 

Firstup Inc. 

1 M ontgom ery Street 

Suite 2150 

San Francisco, CA 94104 

E-postadress: privacy@ firstup.io 

Telefon: 844.975.2533 

 

I EU : 
 

Firstup U K Lim ited 

N ew  Penderel H ouse, 4th Floor 

283-288 H igh H olborn, 



London W C1V 7H P 

Storbritannien 

E-postadress: privacy@ firstup.io  

 


