
INTEGRITETSMEDDELANDE 
SUBARU CARE CONNECTED MULTIMEDIA TJÄNSTER 

  

Subaru värdesätter din integritet och har åtagit sig att skydda dina personuppgifter 
(“Personuppgifter”) i enlighet med tillämpliga bestämmelser om integritet och dataskydd 
(särskilt den allmänna dataskyddsförordningen eller“GDPR”), när du får tillgång till de 
uppkopplade multimediatjänsterna som du kan prenumerera på via ditt SUBARU Care-konto 
och få tillgång till via bilens multimediasystem (nedan kallade “Tjänsterna”).  

Vi strävar efter att vara transparenta när det gäller hur vi behandlar dina Personuppgifter och 
vad vi gör med dem. Detta klargörs mer i detalj i detta integritetsmeddelande 
(“integritetsmeddelande”).  

 

Vilka är vi?  

  SUBARU EUROPE NV/SA ("Subaru", "vi" eller "oss") 
Leuvensesteenweg 555/8  
1930 Zaventem  
Belgien 
0438.574.810 
 

Du kan kontakta oss via följande kontaktuppgifter: 
Per brev: till vårt säte, till dataskyddsgruppen 
Tel.: 0032 2 714 03 00 
E-post: privacy@subaru.eu  

 

Definitioner 

När det gäller detta integritetsmeddelande avser termen "personuppgifter": all information om 
en identifierad eller identifierbar fysisk person (dvs. du som är den “registrerade”). En 
identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom 
en identifierare, t.ex. ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-
identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Med andra ord 
all information som kan användas för att identifiera en person. Dessa uppgifter omfattar till 
exempel ditt efternamn, förnamn, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress samt din IP-
adress.  

Termen "behandling" är mycket bred och omfattar bland annat insamling, registrering, 
organisering, lagring, uppdatering, ändring, hämtning, konsultation, användning, spridning, 
kombination, arkivering och radering av uppgifter. 

“Kontouppgifter” avser:  
- Identitetsuppgifter (t.ex. titel, efternamn och förnamn); 
- Kontaktuppgifter (t.ex. mobilnummer, e-postadress, postadress); 
- SUBARU Care-kontorelaterade uppgifter (t.ex. användarnamn, önskad kontaktmetod, 

prenumerationsinformation, önskat kommunikationsspråk); 



- Uppgifter om dina sekretesspreferenser (t.ex. datum då du gav ditt samtycke, vad du 
samtyckte till, datum då du återkallade ditt samtycke, hur samtycket gavs (t.ex. från 
vilken enhet) etc.). 

“Faktureringsuppgifter” avseruppgifter om fakturor och betalningar för tjänsterna (t.ex. historik 
över dina betalningar för tjänsterna, fakturor, momsnummer, om tillämpligt).  

"Geolokaliseringsdata" avser geolokaliseringsdata som är kopplade till ditt Subaru-fordon 
och/eller din smartphone (t.ex. fordonets geolokalisering, planerad destination, 
reseinformation, sökhistorik för destinationen, minnespunkt för hemmet, distribution av 
trafikinformation). 

“Säkerhetsrelaterade uppgifter" avser vissa uppgifter om din användning av våra IT-system, 
tillämpningar och nätverk.  

"Önskade inställningar för huvudenheten" avses t.ex. bakgrundsfärg, navigeringsinställningar 
och volyminställningar. 

"Specifika uppgifter om huvudenhetens maskinvara" avser t.ex. enhetens serienummer, 
programvaruversion. 

Med "uppgifter om fordonsidentifiering" avses t.ex. fordonets registreringsskylt, 
fordonsidentifieringsnummer och inköpsdatum för fordonet. 

"Med körbeteende avses t.ex. körjournaler, reseloggar, mätning av körhastighet, acceleration 
och bromsning. 

Med "reseuppgifter" avses t.ex. senaste destinationer, favoritdestinationer. 

"Tekniska fordonsdata och diagnostikdata" avser t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning, 
varningar, händelsehistorik. 

"Aktuella och historiska fordonsrelaterade uppgifter" avser t.ex. tillbehör, däck, finansiering, 
försäkring, garantirelaterad information, om tillämpligt. 

"Taldata: t.ex. ljudfiler, tillhörande transkriptioner och loggfiler som genereras i samband med 
behandlingen. 

Med "enhetsdata" avses t.ex. enhetstyp, programvaruversion. 

 

Vems personuppgifter kommer att behandlas?   

Vi behandlar personuppgifter för den person som har prenumererat på tjänsterna.  

Observera att om du tillåter personer att köra eller använda ditt Subaru-fordon har du ansvaret 
för att meddela detta integritetsmeddelande till föraren eller användaren för att informera 
denne om vår behandling av personuppgifter inom ramen för tjänsterna.   

Innan du överför äganderätten till ditt Subaru-fordon till en annan person eller till en 
återförsäljare måste du:  

- Ta bort, i den mån det är tekniskt möjligt, all data och allt innehåll (inklusive 
personuppgifter) som du har lagrat i ditt Subaru-fordon och som är tillgängligt från ditt 
SUBARU Care-konto, och  

- Ta bort Subaru-fordonet från ditt SUBARU Care-konto (koppla bort tjänsterna från ditt 
namn)  



Här [https://www.subaru.eu/docs/default-source/connected-services/how-to-remove-personal-
data.pdf] finns en praktisk och stegvis vägledning om hur du kan ta bort dina personuppgifter.  

 

Enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter 
("Personuppgiftsansvarig") 

Subaru är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.  

Vi är vad GDPR kallar "personuppgiftsansvarig" för dina personuppgifter. Konkret innebär 
detta att Subaru, eventuellt tillsammans med andra, bestämmer syftet och medlen för 
behandlingen av dina personuppgifter. 

 

Varför samlar vi in och använder dina personuppgifter?   

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för följande ändamål:  

- För att aktivera eller avaktivera din prenumeration på tjänsterna;  
- För att tillhandahålla tjänsterna till dig; 
- För att hantera dina frågor och klagomål; 
- För att säkra, underhålla och stödja våra nätverk, system och applikationer som används 

för att erbjuda dig tjänsterna; 
- För att uppfylla rättsliga förpliktelser som kräver att vi samlar in och behåller dina 

personuppgifter; 
- För att svara på förfrågningar från verkställande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller 

domstolar om att lämna ut dina personuppgifter; 
- För att registrera dina integritetspreferenser; 
- Om det rimligen är nödvändigt i samband med en tvist eller en utredning där vi är eller 

kan bli inblandade antingen direkt med dig eller med en tredje part; 
- För att hantera din begäran om att utöva dina rättigheter. 

 
Vi har inte för avsikt att samla in några personuppgifter från personer som är yngre än 16 år. 
Dessa minderåriga får inte förse oss med personuppgifter eller samtycke utan tillstånd från 
vårdnadshavare. 
 

Sammanfattning: Vilka personuppgifter använder vi, varför, på vilken laglig grund och 
hur länge?  

I tabellen nedan kan du läsa:  
- kolumn 1: varför vi behandlar dina personuppgifter (ändamålen); 
- kolumn 2: vilka rättsliga grunder som ligger till grund för behandlingen och varför vi gör 

detta ("laglig grund"); 
- kolumn 3: vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar (kategorierna av uppgifter), 

och 
- kolumn 4: hur länge vi behandlar dina personuppgifter ("lagringsperiod"). 

 
All behandling av dina personuppgifter sker för ett eller flera specifika ändamål.  
 
Dessutom behandlar vi dina personuppgifter endast på en laglig grund. Den tillämpliga lagliga 



grunden, som du hittar i kolumnen "Laglig grund", innebär följande:  

- 'Samtycke': du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera 
specifika ändamål; 

- 'Avtal': behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i; 
- 'Rättslig förpliktelse': behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse 

som vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig, är föremål för; 
- 'Legitima intressen': behandlingen är nödvändig för att skydda våra legitima intressen 

eller en tredje parts legitima intressen, utom när sådana intressen åsidosätts av dina 
intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av 
personuppgifter. 

 
Ändamål Rättslig grund Kategorier av uppgifter  Lagringsperiod 
För att aktivera eller 
avaktivera din 
prenumeration på 
tjänsterna 

Avtal Uppgifter om identitet Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Kontaktuppgifter Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Enhetsuppgifter Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Uppgifter om SUBARU Care-
kontot 

Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Önskade inställningar för 
huvudenhet 

Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Uppgifter om 
fordonsidentifiering 

Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

IP adress Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Specifika uppgifter om 
hårdvara för huvudenheten 

Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Faktureringsuppgifter Så länge som vi är juridiskt 
skyldiga att behålla uppgifterna 
på grund av skatte- och 
redovisningslagar 

För att tillhandahålla 
tjänsterna till dig 

Avtal Geolokaliseringsuppgifter Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Feedback om specifika 
händelser eller utlösare av 
tjänsterna 

Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Körbeteende Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Uppgifter om resor Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Tekniska fordonsdata och 
diagnostiska data 

Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Aktuella och historiska 
fordonsrelaterade uppgifter 

Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

IP adress Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Specifika uppgifter om 
hårdvara för huvudenheten 

Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

Taldata Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna 

För att hantera dina 
frågor och klagomål 

Legitima intressen 
(för att ge dig 
kundsupport) 

Personuppgifter som rimligen 
är nödvändiga för att hantera 
din fråga/klagomål 

Så länge du har en aktiv 
prenumeration på tjänsterna. 
Vi kan behålla dessa uppgifter 
utöver lagringsperioderna ovan 



om vi är juridiskt skyldiga att 
behålla dessa uppgifter längre 
enligt skatte- och 
bokföringslagar. 

För att säkra, underhålla 
och stödja våra nätverk, 
system och applikationer 
som används för att 
erbjuda dig tjänsterna 

Legitima intressen 
(för att säkerställa 
korrekta och 
konsoliderade 
uppgifter för att följa 
tillämplig lagstiftning 
om dataskydd)   

Vi samlar in 
säkerhetsrelaterade uppgifter 
för att övervaka säkerheten 
för våra system och tjänster 
(och därmed för våra kunders 
uppgifter). Vi för till exempel 
loggar över vem som har haft 
tillgång till våra system och 
när.  

I upp till 12 månader. 
Vi kan behålla uppgifterna längre 
om:  
* Nödvändigt som en del av en 
pågående utredning av en 
cybersäkerhetsincident; 
* Nödvändigt för att vi ska kunna 
genomföra revisioner av 
säkerheten i våra system, 
applikationer eller nätverk. 

För att uppfylla rättsliga 
förpliktelser som kräver 
att vi samlar in och 
behåller dina 
personuppgifter 

Rättslig skyldighet  Personuppgifter som rimligen 
är nödvändiga för att hantera 
den rättsliga skyldigheten 

Så länge som vi är juridiskt 
skyldiga att behålla uppgifterna.  

För att svara på 
förfrågningar från 
verkställande 
myndigheter, 
tillsynsmyndigheter eller 
domstolar om att lämna 
ut dina personuppgifter 

Rättslig skyldighet Personuppgifter som rimligen 
är nödvändiga för att svara på 
sådana förfrågningar 

Vi kommer inte att lagra uppgifter 
för detta ändamål, utan lämnar 
endast ut dem på begäran av 
brottsbekämpande myndigheter, 
tillsynsmyndigheter eller 
domstolar.  

För att registrera dina 
integritetspreferenser 

Legitima intressen 
(för att kunna visa 
dina 
sekretesspreferenser) 

Uppgifter om dina 
preferenser för personlig 
integritet 

Så länge du inte återkallar ditt 
samtycke 

Om det rimligen är 
nödvändigt i samband 
med en tvist eller en 
utredning där vi är eller 
kan bli inblandade 
antingen direkt med dig 
eller med en tredje part 

Subarus legitima 
intressen (juridiskt 
försvar) 

Personuppgifter som är 
rimligen nödvändiga i 
samband med en sådan tvist 
eller utredning 

Vi kommer endast att behålla 
uppgifter för detta ändamål från 
fall till fall när behovet uppstår.  

För att hantera din 
begäran om att utöva 
dina rättigheter 

Legitima intressen 
(för att underlätta 
utövandet av dina 
rättigheter) 

Kontouppgifter; 
Personuppgifter som rimligen 
är nödvändiga för att svara på 
sådana förfrågningar. 

10 år för begäran (i händelse av 
ett rättsligt förfarande: tills det 
rättsliga förfarandet avslutas) 

 

Dina integritetsrättigheter 

För att ge dig mer kontroll över behandlingen av dina personuppgifter har du olika rättigheter 
till ditt förfogande. Dessa rättigheter fastställs bland annat i artiklarna 15-22 i 
dataskyddsförordningen. 

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via e-post på följande e-postadress: 
privacy@subaru.eu  

För att verifiera din identitet när du utövar dina rättigheter, och endast för det ändamålet, ber vi 
dig att skicka oss en kopia av framsidan av ditt identitetskort. Bilden på ditt elektroniska 
identitetskort kommer inte sparas av Subaru. Vi rekommenderar starkt att du skymmer bilden 
innan du skickar en kopia av ditt elektroniska identitetskort till oss.  



Du kan utöva alla dessa rättigheter kostnadsfritt, såvida inte din begäran är uppenbart 
ogrundad eller överdriven (t.ex. på grund av att den är repetitiv). I sådana fall har vi rätt att ta 
ut en rimlig avgift av dig eller vägra att svara på din begäran. 

Du har följande rättigheter: 

• Rätten att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig (art. 15 GDPR):  

Du har rätt att när som helst få information från oss om huruvida vi behandlar dina 
personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dem har du rätt att få tillgång till dessa 
personuppgifter och att få ytterligare information om: 

a) ändamålen med behandlingen; 
b) vilka kategorier av personuppgifter som berörs; 
c) mottagare eller kategorier av mottagare (särskilt mottagare i tredjeländer); 
d) lagringsperioden eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna period; 
e) förekomsten av dina rättigheter till skydd av integritet; 
f) rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten; 
g) källan till personuppgifterna om vi får personuppgifter från en tredje part; 
h) om vi använder oss av automatiserat beslutsfattande i fråga om dig. 

Om vi inte kan ge dig tillgång till dina personuppgifter (t.ex. på grund av rättsliga skyldigheter) 
ska vi informera dig om varför detta inte är möjligt.  

Du kan också få en kostnadsfri kopia av de behandlade Personuppgifterna i ett begripligt 
format. Observera att vi kan ta ut en rimlig avgift för att täcka våra administrativa kostnader för 
varje ytterligare kopia som du begär. 

• Rätten att bli bortglömd (rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter). (art. 17 
GDPR): 

I vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter. Observera att vi i så fall inte 
längre kommer att kunna erbjuda dig vissa tjänster om du utnyttjar denna rättighet. Dessutom 
är din rätt att bli bortglömd inte absolut. Vi har rätt att fortsätta att lagra dina personuppgifter 
om detta är nödvändigt för att bland annat fullgöra avtalet, uppfylla en rättslig förpliktelse eller 
för att fastställa, genomföra eller styrka ett rättsligt anspråk. Vi kommer att informera dig mer 
detaljerat om detta i vårt svar på din begäran. 

• Rätt till rättelse (art. 16 GDPR): 

Om dina personuppgifter är felaktiga, inaktuella eller ofullständiga kan du be oss att rätta 
dessa felaktigheter eller ofullständiga uppgifter. 

• Rätten till dataportabilitet (art. 20 GDPR): 

På vissa villkor har du också rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss överförda 
av oss till en annan personuppgiftsansvarig. I den mån det är tekniskt möjligt måste vi lämna 
dina personuppgifter direkt till den nya personuppgiftsansvarige. 

• Rätten till begränsning av behandling (art. 18 GDPR): 



Om någon av följande faktorer är tillämpliga kan du begära att vi begränsar behandlingen av 
dina personuppgifter: 

a) Du bestrider att personuppgifterna är korrekta (i detta fall ska användningen begränsas 
under en period som gör det möjligt för oss att verifiera personuppgifternas korrekthet); 

b) Behandlingen av dina personuppgifter är olaglig; 
c) Vi behöver inte längre dina personuppgifter för dess ändamål, men du behöver dem för 

att fastställa, utöva eller styrka ett rättsligt anspråk; 
d) Så länge inget beslut har fattats om att utöva din rätt att invända mot behandlingen kan 

du begära att användningen av dina personuppgifter begränsas. 

• Rätt att invända (art. 21 GDPR): 

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av din särskilda 
situation, om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av legitima intressen eller på 
grundval av en uppgift av allmänt intresse. I detta fall ska vi upphöra med behandlingen av 
dina personuppgifter, såvida vi inte kan visa på tvingande och legitima skäl för behandlingen 
som väger tyngre än dina egna, eller om behandlingen av personuppgifterna är relaterad till 
att fastställa, utöva eller styrka ett rättsligt anspråk. Du har rätt att när som helst invända mot 
behandlingen av dina personuppgifter i syfte av direkt marknadsföring. 

• Rätten att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande (art. 22 GDPR): 

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som fattas uteslutande på grundval av 
automatiserad databehandling, som väsentligt påverkar dig eller har rättsliga konsekvenser 
och som fattas utan väsentlig mänsklig inblandning. 

Du kan inte utöva denna rättighet i följande tre situationer: 

a) när automatiserat beslutsfattande är lagligt tillåtet (t.ex. för att förhindra skattebedrägeri); 
b) när det automatiserade beslutsfattandet grundar sig på ditt uttryckliga samtycke, eller 
c) när automatiserat beslutsfattande är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal 

(observera att vi alltid strävar efter att använda mindre integritetskränkande metoder för 
att ingå eller fullgöra avtalet). 

• Rätten att återkalla ditt samtycke (Art. 7 GDPR): 

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke kan du när som helst 
återkalla detta samtycke på enkel begäran.  

• Rätten att lämna in ett klagomål 

Vi gör allt för att skydda dina personuppgifter på ett säkert sätt. Om du har ett klagomål om hur 
vi behandlar dina personuppgifter kan du meddela oss detta via våra kontaktuppgifter (som 
anges i början av detta integritetsmeddelande), så att vi kan hantera det så snabbt som 
möjligt. 

Du kan också lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Du har rätt att lämna 
in ett klagomål om hur vi hanterar eller behandlar dina personuppgifter till din nationella 
dataskyddsmyndighet. Du hittar den nationella dataskyddsmyndigheten i ditt land på den här 



webbplatsen: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_sv 

Integritetsskyddsmyndigheten 
Drottninggatan 29 
5th Floor 
Box 8114 
104 20 Stockholm  
+46 8 657 6100  
imy@imy.se  

 

Observera att du kan utöva de ovan nämnda rättigheterna endast i förhållande till de 
personuppgifter som vi har om dig i samband med tjänsterna. 

 

Vi delar dina personuppgifter med tredje part endast i följande syften:  

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till tredje part i enlighet med tillämplig 
lagstiftning.  

Inom Subaru ser vi till att dina personuppgifter endast är tillgängliga för personer som behöver 
dem för att uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga skyldigheter.  

I vissa fall får våra anställda hjälp i sitt arbete av externa tjänsteleverantörer. När det gäller 
dataskydd har ett avtal ingåtts med alla dessa tjänsteleverantörer för att se till att de hanterar 
dina personuppgifter på ett säkert sätt, med respekt och med vederbörlig omsorg och 
noggrannhet.  

Dessutom kan vi dela dina personuppgifter vid följande tillfällen: 
 

- Vi använder tjänsteleverantörer i samband med utveckling, marknadsföring och 
tillhandahållande av tjänsterna. Dessa tjänsteleverantörer kan under vissa 
omständigheter få tillgång till dina personuppgifter när de tillhandahåller tjänsterna till 
Subaru. Våra viktigaste tjänsteleverantörer är följande:  
• Toyota Motor Europe (tillhandahåller infrastrukturen för tjänsterna); 
• Microsoft (hosting av data på infrastruktur - Nederländerna); 
• Amazon Web Services (hosting av data på infrastruktur - Tyskland); 
• Tomtom Global Content B.V (tillhandahållande av innehåll om väghändelser och 

trafikinformation - Nederländerna); 
• Cerence B.V (tillhandahållande av anslutna röststyrningstjänster - Nederländerna); 
• HERE Europe B.V (tillhandahållande av onlinesöktjänster och kartinformation - 

Nederländerna); 
• Toyota Connected Europe Limited (stöd för tillhandahållande av varningar och 

trafikhändelser - Storbritannien).  
- Om offentliga myndigheter (t.ex. brottsbekämpande myndigheter), tillsynsmyndigheter 

eller domstolar kräver att vi lämnar ut dina personuppgifter till dem;  
 

Om det är rimligen nödvändigt i samband med en tvist som vi är eller kan bli inblandade i kan 
vi komma att dela dina personuppgifter med till exempel den eller de andra parter som är 
inblandade i tvisten eller med en domstol.  

 



Personuppgifter som erhållits av andra 

En del av de personuppgifter som vi behandlar har vi kanske inte fått direkt från dig. I sådana 
fall samlar vi in dessa personuppgifter indirekt via tredje part. 

Om vi tar emot personuppgifter från tredje part ska vi endast behandla dem vidare om vi har 
ett legitimt syfte att göra det och om sådan behandling är nödvändig och proportionerlig för att 
uppnå detta syfte. 

 

Hur kan jag sluta dela mina Subaru-bilars geografiska position? 

Om du inte vill att din Subaru-bils geografiska lokaliseringsdata ska användas kan du när som 
helst aktivera "integritetsläget" via skärmen för Huvud/Infotainment Enhet i din Subaru-bil. Om 
"integritetsläget" är aktivt kommer vi att sluta använda sådana geolokaliseringsuppgifter. Här 
[https://www.subaru.eu/docs/default-source/connected-services/how-to-remove-personal-
data.pdf] finns en praktisk och stegvis vägledning om hur du kan ta bort dina personuppgifter. 
Observera att när det väl är aktiverat kommer integritetsläget att gälla för alla tjänster som 
förlitar sig på geolokalisering. Många tjänster är (helt eller delvis) beroende av 
geolokaliseringsdata från ditt Subaru-fordon. När integritetsläget är aktiverat kan dessa 
tjänster därför vara otillgängliga eller deras kvalitet och noggrannhet kan påverkas.  

Statusen för integritetsläget (aktivt eller inaktivt) förblir som du har ställt in den tills du 
bestämmer dig för att ändra statusen. Du kan kontrollera den aktuella statusen för 
integritetsläget via skärmen på huvudenheten och appen SUBARU Care. 

 
Kommer mina personuppgifter att överföras till andra länder?   

Subaru är verksamt globalt. Därför kan dina personuppgifter lagras och behandlas av oss eller 
våra tjänsteleverantörer i flera länder, inklusive andra länder än det land där du bor eller köpte 
ditt Subaru-fordon. Dina personuppgifter kan till exempel överföras till Storbritannien, Japan 
och/eller USA.   
Om dina personuppgifter överförs till länder utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (“EEA”), kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, till 
exempel:  

- Överföringen omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå som fattats av Europeiska 
kommissionen enligt artikel 45 i GDPR;  

- Överföringen regleras av standardklausuler för dataskyddskontrakt som godkänts av 
Europeiska kommissionen eller en dataskyddsmyndighet i enlighet med artikel 46.2 c 
eller d i GDPR. För mer information om hur överföringar av personuppgifter utanför EES 
regleras, se följande länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-
transfers-outside-eu_sv.  

 

Säkerheten för dina personuppgifter 

Vi har vidtagit alla rimliga och adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att 
på bästa möjliga sätt skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, 
förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Vi lagrar till exempel alltid dina 
personuppgifter på en säker plats för att förhindra att tredje part får tillgång till dina 



personuppgifter. 
 

Ändringar i detta integritetsmeddelande  

Subaru kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan, och när vi gör 
det kommer vi att ge ut ett reviderat integritetsmeddelande och informera dig om eventuella 
ändringar i den utsträckning som krävs enligt lag. Vi uppmanar dig att alltid ta del av den 
senaste versionen av detta integritetsmeddelande. 

Om du har några frågor om ändringar i detta integritetsmeddelande kan du kontakta oss via 
våra kontaktuppgifter som anges i början av detta integritetsmeddelande.  

 


