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Följande integritetspolicy informerar dig om vilken av din data vi behandlar i samband med din användning av vår webbplats 
och webbplatsens funktioner. 

A. Översikt 

1. Vem är personuppgiftsansvarig för denna webbplats? 

Den som ansvarar för insamling av personuppgifter via denna webbplats är Marley Spoon AG, 
Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin (Tyskland). 

2. Vilka uppgifter behandlas i samband med besök på webbplatsen? 

När du besöker vår webbplats, skickar din webbläsare olika datauppsättningar till våra servrar. Dessa är tekniskt 
nödvändiga för att kunna visa webbplatsen och garantera stabilitet och säkerhet. Dessa lagras i protokollfiler 
(så kallade loggfiler) och innehåller även din IP-adress. 

 



3. Använder vi cookies på webbplatsen? 

Ja. På våra webbsidor finns det olika typer av cookies (tekniskt nödvändiga cookies och prestanda-, analys- 
och reklamcookies). Detaljerad information om funktioner för cookies samt hur man kan ta bort eller 
hindra dem från att lagras på din dator finns under cookies och inställningar för att välja bort. 

4. Använder vi analysverktyg på vår hemsida? 

Ja. Vi arbetar med olika tjänsteleverantörer för att fortlöpande optimera och anpassa vår webbplats och vårt 
tjänsteutbud efter användarnas behov. Detaljerad information om dessa tjänsteleverantörer, samt om dina 
möjligheter att stoppa eller förhindra denna analys eller spårning, hittar du också under cookies och 
inställningar för att välja bort. 

5. Används användaranpassad marknadsföring? 

Ja. Vi samarbetar med olika tjänsteleverantörer som med hjälp av cookies och reklam-ID kan visa för dig 
användar- och intressebaserade annonser från oss eller våra partner. Detaljerad information om dessa 
tjänsteleverantörer, och om dina möjligheter att stoppa eller förhindra denna analys eller spårning, hittar du 
också under cookies och inställningar för att välja bort. 

6. Lämnar vi ut dina uppgifter till tredje part? 

Nej. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till obehöriga tredje parter. Dessutom garanterar vi att vårt samarbete 
med externa tjänsteleverantörer har nödvändiga avtal för behandling av dina beställningsuppgifter på plats. 
En del av dessa tjänsteleverantörer är hemmahörande i tredjeländer, men garanterar i enlighet med sina 
egna policyer löpande upprätthållande av ett adekvat skydd av personuppgifter, inklusive i 
överensstämmelse med kraven i bestämmelser om integritetsskydd mellan EU och USA (EU-US Privacy 
Shield). 

7. Vem kan du vända dig till om du har några frågor? 

Om du har frågor om dataskydd, vänligen kontakta privacy@marleyspoon.se. 
 

mailto:privacy@marleyspoon.dk


B. Detaljerad information om dataskydd 

I. Allmän information om Marley Spoons dataskydd 

1. Tillämpningsområde och definitioner 

Denna integritetspolicy gäller uppgifter som omfattas av artikel 13 av GDPR om vår hantering av kunduppgifter i 
samband med användning av och besök på vår webbplats och beställning av våra matkassar. 

Om vi länkar till webbplatser från tredje part, har vi varken något inflytande eller kontroll över innehållet på de 
länkade sidorna samt gällande regler för dataskydd på dessa. Vi rekommenderar att du går igenom 
integritetspolicyn på länkade sidor för att ta reda på om och i vilken utsträckning dessa webbplatser samlar 
in, behandlar, använder eller lämnar ut dina personuppgifter till tredje part. Texten i 
dataskyddsförordningen (GDPR), inklusive definitioner och förklaringar, hittar du via följande länk. 

2. Personuppgiftsansvarig 

Marley Spoon AG (nedan kallad   "Marley Spoon"), Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin (Tyskland) är ansvarig för 
dataskydd, och därmed personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta oss via telefon: 08 446 882 42 eller via 
e-post privacy@marleyspoon.se. Vårt dataskyddsombud kan du kontakta via 

e-post: ph@hwdata.de. 

3. Plats för datalagring 

Vi lagrar, använder som värd och skyddar data som samlas in på webbplatsen via följande tjänsteleverantörer. I 
förbindelse med detta är tjänsteleverantören skyldig att vidta särskilda åtgärder för att skydda dina data, och 
får endast behandla alla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner (art. 28 i GDPR). Vi samarbetar 
med följande leverantörer: 

 
 
DigitalOcean LLC 
101 Avenue of the Americas  New York, 

New York 10013, USA 

Amazon Webservices Inc. 410 Terry 
Drive Ave North, 
WA98109-5210 Seattle, 
USA 

 

Värdplats för och säkerhetskopiering 
av webbplatsen, data lagras i ett 
datacenter i Nederländerna. 

Värdplats för och säkerhetskopiering 
av webbplatsen, data lagras i ett 
datacenter i Dublin och Amsterdam 

 

https://www.digitalocean.co
m/legal Privacy Shield 

https://aws.amazon.com/de/data-prote
ction/ Privacy Shield 

 

II. Databehandling vid besök på vår hemsida 

1. Loggfiler 

1.1 Databehandlingens syfte och ändamål 

När du besöker webbplatsen samlar vi av tekniska skäl in så kallade tillgångsdata och lagrar dem i en protokollfil 
(så kallad loggfil). I loggfilen lagras utöver din IP-adress också namnet på webbadressen du besökt och den 
nedladdade filen, datum och tid för besöket, överförd datamängd och meddelande om framgångsrik inläsning 
av sidan, typ och version av webbläsare, operativsystem, den så kallade hänvisningsadressen (sidan du 
besökte omedelbart innan) samt den begärande leverantören. 

Rättslig grund: art. 6, punkt 1 f, i GDPR 

1.2 Mottagare och varaktigheten för databehandlingen 

Vi kommer inte att lämna ut loggfiler till obehöriga tredje parter. Ovanstående tjänsteleverantörer är värdar för 
vår webbplats, varför de åtminstone teoretiskt har tillgång till IP-adressen. IP-adresser raderas automatiskt 
efter 7 dagar. Det finns inte heller varken några juridiska eller avtalsmässiga krav på att tillhandahålla 
ovannämnda uppgifter. Men utan dessa uppgifter, och under vissa omständigheter, kan vi inte garantera 
funktionaliteten på vår hemsida, och enskilda tjänster kanske inte finns tillgängliga eller endast i begränsad 
omfattning. 

2. Cookies 

1.3 Databehandlingens syfte och ändamål 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R0679&from=DE
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Förutom loggfiler används det cookies och liknande tekniker, bland annat pixlar, när du besöker och 
använder vår webbplats (nedan gemensamt kallade ”cookies”). På våra webbsidor används så kallade 
”tekniskt nödvändiga cookies” och ”prestanda- och analyscookies” samt ”reklamcookies”. 

Tekniskt nödvändiga cookies får olika funktioner att fungera. Utan dem skulle du inte kunna använda vår 
 



webbplats som avsett (t.ex. logga in eller registrera dig för att använda kundvagnen i vår webbutik). 

Rättslig grund: art. 6, punkt 1 f, i GDPR. 

Prestanda- och analyscookies används för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats och göra den ännu mer 
användarvänlig. I förbindelse med detta lagras till exempel redan angiven information (till exempel 
användarnamn eller valt språk) eller information om hur du använder våra webbsidor (t.ex. antal besök, 
genom vilka webbplatser du har besökt oss hur länge du varit på sidan eller undersidor som du har besökt). 
Denna information är avsedd att göra vår webbplats ännu mer attraktiv, att förbättra innehållet och 
funktionaliteten samt för att göra det lättare att använda webbplatsen vid efterföljande besök. 

Prestanda- och analyscookies används också för att bedöma framgången för reklamkampanjer som genomförs av våra 
partner samt avräkningen av dessa. 

Rättslig grund: art. 6, punkt 1 a, i GDPR. 

Reklamcookies kommer vanligtvis från externa företag och används för att samla in information via de webbplatser 
som användaren besöker (både vår egna och externa). Utifrån den insamlade informationen visas riktade 
annonser för användaren, och dessutom används uppgifter som samlas in för att bedöma de pågående 
marknadsföringskampanjernas framgång och räckvidd. 

Rättslig grund: art. 6, punkt 1 a, i GDPR. 

1.4 Mottagare och varaktigheten för databehandlingen 

Detaljerad information om de cookies som används på webbplatsen, tjänsteleverantören bakom dessa cookies, 
det specifika syftet med dessa och en beskrivning om hur man tar bort och förhindrar lagring av dessa 
cookies, finner du under cookies och inställningar för att välja bort. 

3. Verktyg för webbanalys och annonsspårning 

Detaljerad information om vilka analysverktyg som används på webbplatsen finner du under cookies 
och inställningar för att välja bort. 

III. Databehandling när man använder vår webbutik 

1. Att skapa ett användarkonto hos Marley Spoon och beställa matkassar 

1.1 Databehandlingens syfte och ändamål 

Om du skapar ett användarkonto i samband med din (första) beställning, samlar vi in följande uppgifter om dig: 
För- och efternamn, adress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation och 
lösenord (inloggningsdata). Dessa data behandlar vi inledningsvis i syfte att skapa ditt användarkonto 
(inloggningsområde). Dessa data är dessutom nödvändiga för oss för att ta emot, behandla och avräkna 
(skicka iväg) din beställning och anpassa produktval enligt dina önskemål och vanor. 

ättslig grund: art. 6, punkt 1 b, i GDPR. 

1.2 Mottagare och varaktigheten för databehandlingen 

i kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till obehöriga tredje parter. 

Vi kommer dock att lämna ut uppgifter om leveransadress till logistikföretag och distributionspartner för leverans av 
våra matkassar. Vi lagrar data från första kundkontakt och efterföljande användaravtal, och så länge du är 
kund eller har ett användarkonto hos oss. Dessutom måste vi lagra olika data för att kunna utreda 
reklamations- och garantikrav eller för att uppfylla våra skyldigheter knutna till lagstadgade föreskrifter 
gällande livsmedelskontroll. Vi är också på grund av handels- och skatterättsliga bestämmelser skyldiga att 
lagra dina uppgifter under en lagstadgad tidsperiod. 

2. Betaltjänstleverantörer och logistikföretag 

2.1 Databehandlingens syfte och ändamål 

Beroende på din valda betalningsmetod överförs även betalningsinformation till betalningsleverantören. Denna 
inkluderar information om din beställning (namn, adress, kontonummer, postnummer, om det behövs, 
kreditkortsnummer, fakturabeloppet, valuta och transaktionsnummer). Dessutom erhåller de använda 
logistikföretagen din leveransadress för avräkning av beställningen. Utlämning av dina uppgifter används 
uteslutande för 

 



avräkning av betalningen. Här utgörs grunden även av avtalet med tjänsteleverantörer för att behandla beställningen 
(art. 28 i GDPR). 

Rättslig grund: art. 6, punkt 1 a och b, i GDPR 

2.2 Mottagare och varaktigheten för databehandlingen 

Här hittar du detaljerad information om våra partner: 

 
 
Stripe Payments Europe Ltd, The One Building, 1 grand 

Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Irland 
 

https://stripe.com/de/privac

y Privacy Shield 

 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 

 

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-ful
l 

 

Vi lagrar bara din betalningsinformation, så länge du har ett avtalsförhållande med oss (eller så länge som du har ett 
användarkonto hos oss). Dessutom kan du när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling, utan att 
det påverkar den rättsliga giltigheten för databehandling som redan har utförts fram till denna tidpunkt. 

3. Kreditupplysningar 

3.1 Databehandlingens syfte och ändamål 

Marley Spoon ger kunderna möjlighet att göra beställningar som betalas med faktura. När kunden därmed 
först betalar efter den har mottagit produkten, måste vi skydda oss på bästa möjliga sätt mot risken för 
utebliven betalning. Detta sker bland annat genom att göra en kreditupplysning av kunden innan köp. 
Kreditupplysningen bygger på information om utestående fordringar och information som indikerar en 
överhängande risk för utebliven betalning (t.ex. insolvens, skuldrådgivning, anstånd på grund av oförmåga 
att betala). Om en kund vill betala med faktura är vi, inom ramen för den aktuella beställningen, 
berättigade att använda de inhämtade uppgifter för att beräkna sannolikheten för utebliven betalning 
(internt poängsystem). De inhämtade uppgifterna används i vårt interna poängsystem för beräkning av 
kreditvärdighet och består primärt av en kombination av följande datakategorier: Adressuppgifter, ålder, 
önskade betalningsvillkor, beställningsmetod och sortimentsgrupper. 

Rättslig grund: art. 6, punkt 1 f, i GDPR. 

3.2 Mottagare och varaktigheten för databehandlingen 

Här hittar du detaljerad information om våra partner: 

BillPay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlin (Tyskland) https://www.billpay.de/de/agb-de/ 

Vi lagrar bara din betalningsinformation, så länge du har ett avtalsförhållande med oss (eller så länge som du har 
ett användarkonto hos oss). 

IV. Kontakt & chatt 

1. Databehandlingens syfte och ändamål 

På vår hemsida använder vi kontakt- och chattfunktioner för att föra en dialog med våra kunder och intressenter. I 
detta sammanhang får vi förfrågningar och information, och de behandlar vi enbart för att svara på din fråga 
och komma i kontakt med dig. Som utgångspunkt behöver vi inte personuppgifter för att svara på din fråga. 
Dessutom kan data också användas för att identifiera din profil om du som kund har skapat flera profiler 
med samma uppgifter. 

Rättslig grund: art. 6, punkt 1 a, i GDPR. Om du redan är kund, då är grunden för databehandlingen art. 6, 
punkt 1 b, i GDPR. 

https://stripe.com/de/privacy
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2. Mottagare och varaktigheten för databehandlingen 

Om du väljer att dela dina personuppgifter med oss via chatt- och stödfunktionen, avslöjas dessa inte för obehöriga 
tredje parter. Chattmodulen tillhandahålls dock av en extern tjänsteleverantör, och vi har därför 

 



även ingått ett avtal med denna partner om omfattningen för databehandlingen. Denna tjänsteleverantör är 
hemmahörande i USA. Den valda tjänsteleverantören (personuppgiftsbiträdet) i denna 
behandlingsprocess är som följer: 

 
 
Support Inc. 
Unit 801, 96 Spadina Avenue, Toronto, Ontario, Kanada 
 

https://www.ada.support/privacy 
 

Data raderas automatiskt så fort din begäran är färdigbehandlad/besvarad, men inte senare än nio månader efter 
denna tidpunkt. Om du är kund hos oss lagrar vi endast dessa data så länge som du är en del av ett 
avtalsförhållande med oss (eller så länge du har ett konto hos oss). Dessutom kan du när som helst återkalla 
ditt samtycke till databehandling, utan att det påverkar den rättsliga giltigheten för databehandling som redan 
har utförts fram till denna tidpunkt. 

V. Nyhetsbrev 

1. Syfte och föremål med databehandlingen 

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, kommer vi endast att behandla din e-postadress för att skicka dig 
information om produkter och erbjudanden från Marley Spoon. 

ättslig grund: art. 6, punkt 1 a, i GDPR. 

I samband med utskick av nyhetsbrevet, använder vi så kallade webbsignaler eller spårningspixlar. Dessa använder                             
vi bland annat till att kontrollera om du får nyhetsbrevet, och om du klickar på våra länkar i nyhetsbrevet.                                     
Utifrån dessa data kan vi optimera våra tjänster och anpassa nyhetsbrevet efter dina individuella intressen. 

ättslig grund: art. 6, punkt 1 a, i GDPR. 

2. Mottagare och varaktigheten för databehandlingen 

Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till obehöriga tredje parter. Nyhetsbrevsmallen kommer dock från en extern 
tjänsteleverantör, och vi har därför även i detta fall ingått ett avtal med denna partner om omfattningen för 
databehandlingen. Här hittar du mer information om denna tjänsteleverantör: 

 
 
Iterable, Inc., 3603rd Street, 675 San Francisco, CA, 94107, 

USA 
 

https://iterable.com/trust/priv
acy-policy/ Privacy Shield 

 

Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet och dithörande databehandling för att skicka reklam 
(marknadsföring) per e-post. Detta påverkar inte den rättsliga grunden för databehandling som redan har 
utförts fram till denna tidpunkt. Om du inte vill att det utförs någon automatisk analys av användarbeteende i 
förbindelse till nyhetsbrevet, måste du tyvärr avanmäla dig från det. 

VI. Användning av teckensnitt och bibliotek 

1. Webfont från Fast.Fonts.Net 

För att säkerställa en enhetlig visning av de valda typsnitten använder vi så kallade webfonts. Dessa tillhandahålls 
av Monotype GmbH (fonts.com hhv. fast.fonts.net). När du besöker vår webbplats, läser webbläsaren in 
nödvändiga webfonts i webbläsarens cache för att kunna visa text och teckensnitt på rätt sätt. För detta 
ändamål behöver din webbläsare ansluta till servrarna hos fonts.com. Detta ger fonts.com besked om att vår 
webbplats har besökts via din IP-adress. Vi använder webfonts från Fonts.com, eftersom det ligger i vårt 
intresse att säkerställa en visuellt tilltalande och enhetlig presentation av vår webbplats (art. 6, punkt 1 f, i 
GDPR). Om din webbläsare inte stöder webfonts, används ett standardtypsnitt från din dator. Du hittar mer 
information om dessa webfonts på https://www.fonts.com/info/legal och i integritetspolicyn från Fonts.com: 
https://www.fonts.com/info/legal/privacy/ samt i integritetspolicyn från Monotype GmbH: 
https://www.monotype.com/legal/privacy-policy. 

https://www.ada.support/privacy
https://iterable.com/trust/privacy-policy/
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2. Webfonts från Google 
 



För att säkerställa en enhetlig visning av utvalda typsnitt använder vi dessutom olika typsnitt från Google. För detta 
ändamål behöver din webbläsare ansluta till Googles servrar. Detta ger Google besked om att vår webbplats 
har besökts via din IP-adress. Vi använder webfonts från Google eftersom det ligger i vårt intresse att 
säkerställa en visuellt tilltalande och enhetlig presentation av vår webbplats (art. 6, punkt 1 f, i GDPR). Du hittar 
mer information om webfonts från Google på "https://developers.google.com/fonts/faq" samt i Googles 
integritetspolicy "https://www.google.com/policies/privacy“. 

3. Content-Delivery-Network Fastly 

På vår webbplats använder vi så kallat Content Delivery Network (”CDN”) från den teknikbaserade 
tjänsteleverantören Fastly Inc., 475 Brannan St. #300, San Francisco, CA 94107, USA ("Fastly"). Ett Content 
Delivery Network är en onlinetjänst som används för att leverera särskilt stora mediefiler (t ex. grafik, 
sidinnehåll eller skript) genom ett nätverk av regionalt distribuerade servrar som är anslutna via internet. Vi 
använder Content Delivery Network från Fastly för att optimera inläsningshastigheten på vår webbplats (art. 
6, punkt 1 f, i GDPR). Fastly har sitt säte i USA och är Privacy Shield-certifierade. Du hittar mer information i 
Fastlys integritetspolicy på: https://www.fastly.com/privacy. 

4. Content-Delivery-Network Cloudflare 

På vår webbplats använder vi så kallat Content Delivery Network (”CDN”) från den teknikbaserade 
tjänsteleverantören  Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). På 
samma sätt använder vi Content Delivery Network från Fastly för att optimera inläsningshastigheten på vår 
webbplats (art. 6, punkt 1 f, i GDPR). Cloudflare har sitt säte i USA och är Privacy Shield-certifierade. Du 
hittar mer information i integritetspolicyn på: https://www.cloudflare.com/privacypolicy. 

5. Content-Delivery-Network Cloudfront 

Slutligen använder vi också Content Delivery Network (CDN) Cloudfront, en tjänst från Amazon Web Services Inc., 
410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210. Denna Cloudfront CDN ställer duplikat av data från en 
given webbplats till förfogande på olika Amazon Web Services (AWS)-servrar över hela världen. Därmed 
uppnås en snabbare inläsning av webbplatsen, högre driftsäkerhet och bättre skydd mot dataförlust (art. 6, 
punkt 1 f, i GDPR). När du besöker vår hemsida, överförs information om din användning av vår webbplats 
(t.ex. din IP-adress) till Amazons servrar inom EU, där de senare lagras. Du kan läsa mer om Amazon Web 
Services och deras dataskydd här: https://aws.amazon.com/de/data-protection/. Du kan läsa den aktuella 
integritetspolicyn från Amazon Web Services här: https://aws.amazon.com/de/privacy. 

VII. Sociala nätverk 

1. Allmän information om vår närvaro på sociala medier 

Marley Spoon finns på flera olika online-plattformar och sociala nätverk. Syftet med detta är att interagera med 
potentiella eller befintliga kunder, inleda en dialog med intressenter och användare eller att marknadsföra 
erbjudanden och tjänster. I detta sammanhang använder vi följande serviceleverantör: 

 
 
Facebook, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 

Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland 
 

https://www.facebook.com/
about/privacy Privacy 
Shield: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000
00GnywAAC&status= Active 

 

Instagram, Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, 
CA, 94025, USA 

 

http://instagram.com/about/legal/privacy/ 
 

Twitter, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, CA 94103, USA 

 

https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: 
https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000
0000TORzAAO&status= Active. 

 
LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, 

https://developers.google.com/fonts/faq
https://www.google.com/policies/privacy%E2%80%9C
http://www.fastly.com/privacy
https://www.cloudflare.com/privacypolicy
https://aws.amazon.com/de/data-protection/
https://aws.amazon.com/de/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
http://instagram.com/about/legal/privacy/
https://twitter.com/de/privacy
https://twitter.com/personalization
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active


Dublin 2, Irland 
 

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/r
etargeting-opt-out, Privacy 

Shield: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000
0L0UZAA0& status=Active 

 

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active


Om du interagerar med oss på de medier som är beskrivna ovan, kom då ihåg att dina uppgifter även kan komma 
att behandlas utanför EU. I detta sammanhang har emellertid Privacy Shield-certifierade tjänsteleverantörer, 
åtagit sig att följa gällande standarder för dataskydd inom EU. Utöver detta behandlas under normala 
omständigheter även användardata i marknadsundersökningar och marknadsföringssyfte. Till exempel 
skapas användarprofiler baserat på användarnas beteende och deras härledda intressen. Vi kan till exempel 
använda dessa användarprofiler till att visa annonser som vi tror kommer att intressera användaren på och 
utanför plattformen. 

2. Fansidor 

Vi hanterar våra fansidor (t.ex. Facebook) i samarbete med leverantören. När användare interagerar med oss på 
vår fan-sida, får vi statistiska data (från Facebook) om användningen av våra fansidor. Dessa data innefattar 
exempelvis information om interaktioner, ”gilla”, kommentarer eller sammanfattningar och statistik (t.ex. om 
våra följare, ålder eller plats) som hjälper oss att få större insikt i interaktionerna på vår sida. När det gäller 
Facebook kan du läsa mer om typ och omfattningen för denna statistik på Information om 
Facebook-sidstatistik samt om de enskilda aktörernas ansvar 

på Facebook-sidor-insikter-fördjupning. Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6, punkt 1 f, i GDPR. 

Vi har inget inflytande på de data som tjänsteleverantören (t.ex. Facebook) i detta sammanhang behandlar utifrån 
Facebooks egna användningsvillkor. Kom ihåg att Facebook tar emot data om användarnas beteende när du 
besöker vår fansida. Dessa data överförs via Facebook och fansidan. Du hittar information om detta i ovan 
nämnda  integritetspolicy från Facebook. 

Om vi i driften av vår fansida har tillgång till personuppgifter om dig, omfattas du av de rättigheter som nämns i 
denna integritetspolicy. Om du dessutom väljer att utöva dina rättigheter gentemot Facebook, kan du 
kontakta Facebook direkt via denna länk. Facebook känner till detaljerna om den tekniska driften av 
fansidan och den därmed tillhörande databehandlingen och det specifika syftet för databehandlingen, och 
kan vidta lämpliga åtgärder om du väljer att utöva dina rättigheter. 

VIII. Jobb- och Partnerportal 

Information om syftet och omfattningen av databehandling i samband med användningen av vårt jobb- och 
partnerportal hittar du direkt i berört område. 

C. Marknadsföring & kundkommunikation 

Om kunden ingår ett avtal med Marley Spoon, och i förbindelse med detta anger sin e-postadress, har Marley 
Spoon rätt att använda kundens e-postadress för direkt marknadsföring av liknande produkter eller 
tjänster. 

Kunden har naturligtvis rätt att när som helst invända mot denna användning av e-postadressen, utan att det därför 
ska uppstå några andra överföringskostnader än den normala grundtariffen. 

D. Dina rättigheter 

Du har när som helst rätt att bli informerad om huruvida Marley Spoon behandlar personuppgifter som tillhör dig, 
och du har även rätt att få information om omfattningen av sådana personuppgifter. Dessutom har du rätt att 
få dina uppgifter rättade eller borttagna, precis som du kan kräva att databehandlingens omfattning 
begränsas. 

Dessutom kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller återkalla ditt samtycke till databehandlingen 
eller kräva att dina uppgifter lämnas ut för att överföra dem till en annan leverantör. 

Alla förfrågningar om information, återkallande av samtycke eller invändning mot databehandling ska skickas med 
e-post till privacy@marleyspoon.se. Vid brott mot dataskydd, har du också rätt att lämna in ett klagomål till 
relevant tillsynsmyndighet. 

E. Information om särskild rätt till att invända 

 

https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928
mailto:privacy@marleyspoon.dk
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