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Användarvillkor 

Willkommen in dieser Applikation (der “App”) von Hoffmann SE (nachfolgend „Wir“ und/oder „Hoffmann“). Die 
vorliegenden Nutzungsbedingungen gelten für alle Benutzer dieser App. 
 

1. Användarlicens och immateriella rättigheter 
Vi och alla närstående företag och/eller licensgivare har alla immateriella rättigheter till innehållet i denna app. Du har 
inga rättigheter till denna app om det inte uttryckligen regleras annorlunda i dessa användarvillkor. 
 
För användning av denna app beviljas du en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens som när som helst kan 
återkallas. Användningen måste överensstämma med bestämmelserna i dessa användarvillkor. Licensen ger ingen rätt 
att kopiera och/eller sprida denna app. Appen får inte heller modifieras. 
 

2. Otillåten användning 
Det är inte tillåtet att använda denna app för olaglig verksamhet eller på ett sätt som är i strid med principerna för god 
praxis. 
 

3. Garantifriskrivning 
För den här appen garanterar vi inte att den fungerar riktigt. Appen ställs därför till förfogande som den är och all 
användningen sker på egen risk. Vi garanterar inte att appen fungerar felfritt, är fri från virus och att inga fel kan 
uppkomma när appen används. 
 

4. Ansvarsfriskrivning 
Vi ställer appen kostnadsfritt till ditt förfogande. Därför tar vi, inom ramen för gällande lagstiftning, inget ansvar för de 
skador som förorsakats dig genom användning av appen. All användning av appen sker på egen risk. Om du har 
drabbats av någon skada återstår bara att radera appen. 
 

5.  Uppsägning 
Vi tillåter oss att när som helst att göra ändringar i användarvillkoren. Vi meddelar ändringarna genom appen och de 
kommer träda i kraft inom 10 dagar. Om du inte accepterar de ändrade användarvillkoren återstår bara att radera appen. 
 

6.  Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion 
Dessa användarvillkor lyder under tysk lag och måste tolkas i enlighet med denna. För alla tvister som rör dessa 
användarvillkor ansvarar uteslutande tyska domstolar. 
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Integritetspolicy 

Skyddet av din integritet och dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Vi ser det som en del av företagets ansvar 
att skydda den informations som har anförtrotts företaget. För att du ska kunna känna dig helt trygg när du använder 
vår app vill vi utförligt informera dig om hur vi uppfyller de rättsliga bestämmelserna när vi behandlar dina uppgifter 
 

1. Vem är ansvarig för mina uppgifter? 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München är ansvarig för databehandling av dina uppgifter vid användning av 
appen. 
 
Den personuppgiftsansvarige hos Hoffmann SE kan nås genom att skicka ett brev till ovan nämnda företag adresserat 
till den personuppgiftsansvarige och per e-post till:dataprotection@hoffmann-group.com. 
 

2. När sparar appen dina personuppgifter och på vilken rättslig grund? 
När du laddar ned appen överförs den information som krävs till App Store, särskilt användarnamnet för kontot, e-
postadress och kundnummer, hämtningstid, information om betalning och enhetens identifieringsnummer. Vi har ingen 
inverkan över denna uppgiftsinsamling och ansvarar inte för den. Vi bearbetar endast uppgifter i den utsträckning som 
krävs för att ladda ner appen till din mobila enhet.  
 
När du kontaktar oss via e-post, kommer din e-postadress och, om du anger den, ditt namn och telefonnummer lagras 
av oss för att besvara dina frågor. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. 
 
Vi använder Google Analytics för att analysera för att regelbundet förbättra användningen av vår app. För detta syfte 
använder vi så kallade ”Kakor”; textfiler som sparas på din enhet och som möjliggör en analys av app-användningen. 
Med hjälp av den erhållna statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. 
För de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA följer Google EU-US Privacy Shield, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  
 
Den rättsliga grunden för användning av Google Analytics är artikel 6.1.1.a GDPR. 
 
Information om tredjepart: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, om du 
inte är baserad i EU: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
 
Användarvillkor: www.google.com/analytics/terms/se.html. 
 
Översikt över sekretess: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.  
  
Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. 
 
Mer information om sekretess hittar du här: https://www.hoffmann-group.com/company/datenschutz.  
 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att använda Google Analytics genom att göra rätt inställning i appen. 
 

3. Hur länge sparas dina uppgifter? 
Vi sparar dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in (till 
exempel i samband med ett avtalsförhållande) eller om det krävs enligt lag.  
 
Vi tar bort de uppgifter som samlats in under kontaktprocessen efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller - vid 
lagliga skyldigheter att behålla data - begränsa behandlingen. 
 
Uppgifter som samlas in genom Google Analytics raderas automatiskt efter 24 månader. Uppgifter vars kvarhållningstid 
har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden. 
 
 

4. Vilka rättigheter till personuppgiftsskydd har du? 
Enligt de respektive rättsliga villkoren (artikel 15 i GDPR) har du rätt till åtkomst till uppgifter (artikel 16 i GDPR), radering 
av uppgifter (artikel 17 i GDPR), begränsning av behandling av uppgifter (artikel 18 i GDPR) och dataportabilitet (artikel 
20 i GDPR) gentemot Hoffmann SE och Hoffmann-koncernen. Du har också rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet för 
uppgiftsskydd (artikel 77 i GDPR). 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.google.com/analytics/terms/se.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv
https://policies.google.com/privacy?hl=sv
https://www.hoffmann-group.com/company/datenschutz
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Om du har gett ditt samtycke till Hoffmann SE eller ett företag i Hoffmann-koncernen kan du återkalla det när som helst 
via e-post, fax eller brevmed framtida verkan: 
 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, fax: +49 89 839189, e-post: dataprotection@hoffmann-group.com.  
 
Du kan invända mot behandling av uppgifter om Hoffmann SE behandlar dina uppgifter på grundval av en 
intresseavvägning. Om du invänder kommer dina uppgifter inte längre behandlas såvida det ansvariga företaget inte 
kan fastställa tvingande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller 
behandlingen är till för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav. 
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