
Sekretesspolicy

Personuppgiftsansvarig ansvarig för EU:s dataskydd enligt den allmänna
dataskyddsförordningen (”GDPR”):

Lotus Cars Europe B.V.

Weerdestein 97, Amsterdam

Nederländerna

E-post: LCE.legal@eu.lotuscars.com

1. Introduktion

Lotus Cars Europe respekterar din integritet och är engagerat i att skydda dina
personuppgifter. Denna sekretesspolicy informerar dig om hur vi hanterar dina
personuppgifter när du besöker www.lotuscars.com (kallas ”vår webbplats” eller
”webbplatsen” i denna sekretesspolicy) (oavsett var du besöker den från) och berättar om
dina sekretessrättigheter samt om hur lagen skyddar dig.

Vår sekretesspolicy för användningen av våra webbplatser och Lotus Cars Europes
dataskyddsriktlinjer gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk eller
andra leverantörer som du kan komma åt via länkar på våra webbplatser. Vänligen läs om
dessa leverantörers dataskydds- och/eller sekretesspolicy på deras webbplatser.

2. Insamling och behandling av dina personuppgifter

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en individ från
vilken den personen kan identifieras. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten har tagits
bort (anonyma uppgifter).

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter för de ändamål
som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kan samla in följande kategorier av
personuppgifter:

· Identitetsdata såsom förnamn, mellannamn, efternamn, användarnamn eller
liknande identifierare, titel.

· Kontaktuppgifter som faktureringsadress, leveransadress, postnummer,
e-postadress och telefonnummer.

· Finansiell information som betalningsmetod, bankkontoinformation,
betalkortsuppgifter och/eller annan betalningsinformation för att behandla betalningar i
samband med dina beställningar.

· Transaktionsdata såsom reservationer gjorda av dig och uppgifter om betalningar till
och från dig samt annan information om produkter som du har reserverat från oss.
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· Platsdata såsom din platsinformation i realtid som vi kan fastställa genom
GPS-signaler.

· Tekniska data som internetprotokoll (IP)-adress, dina inloggningsuppgifter,
webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, typer och versioner av
plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform och annan teknik på de
enheter du använder för att komma åt denna webbplats.

· Kommunikations- eller interaktionsdata såsom dina förfrågningar om information,
samtal, e-postmeddelanden, personlig kommunikation, feedback, enkätsvar, möten och
provkörningar.

· Profildata som ditt användarnamn och lösenord, tredjepartsplattformskonton och
dina inställningar.

· Användningsdata såsom information om hur du använder vår webbplats, produkter
och tjänster.

· Marknadsföringsdata inklusive dina preferenser för att ta emot marknadsföring från
oss och dina kommunikationspreferenser, din aktuella fordonsinformation och information
om föredraget fordon.

Vi kan också samla dina personuppgifter i aggregerad och anonymiserad form. När de är
anonymiserade är dessa uppgifter inte längre dina personuppgifter. Men om vi kombinerar
eller kopplar samman den anonymiserade, aggregerade informationen med dina
personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de
kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med
denna sekretesspolicy.

Särskilda kategorier av personuppgifter är uppgifter om din ras eller etnicitet, religiösa eller
filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, information om din hälsa
och genetiska och biometriska data. Vi samlar inte in några särskilda kategorier av
personuppgifter om dig via webbplatsen. Vi samlar inte heller in någon information om
brottsdomar eller brott.

Underlåtenhet att lämna personuppgifter

Om vi behöver samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal vi har med
dig, och du underlåter att tillhandahålla dessa uppgifter när du ombeds att göra det, kanske
vi inte kan fullgöra det avtal vi har eller försöker ingå med dig (till exempel för att förse dig
med varor eller tjänster). I sådana fall kan vi behöva säga upp en produkt eller tjänst som du
har hos oss men vi kommer att meddela dig om så är fallet vid den tidpunkten.

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive genom:

· Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina uppgifter genom att fylla i formulär på vår
webbplats eller genom att kommunicera med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt.
Detta inkluderar personuppgifter du tillhandahåller när du:



· ansöker om våra produkter

· skapar ett konto på vår webbplats

· prenumererar på våra publikationer

· begär att marknadsföringsmaterial ska skickas till dig

· deltar i en tävling, marknadsföring eller undersökning, eller

· ger oss feedback eller kontaktar oss (och vi kan spela in alla samtal till eller från vårt
telefonnummer till kundtjänst).

· Automatiserade tekniker eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats
kommer vi automatiskt att samla in teknisk data om din utrustning, surfåtgärder och
mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies och annan
liknande teknik. Se vår cookiepolicy [INSERT LINK COOKIE POLICY] för mer information.

· Tredje part eller o�entligt tillgängliga källor. Vi tar emot personuppgifter om dig från
olika tredje parter och o�entliga källor enligt nedan:

o analysleverantörer såsom Google, där det finns lämpliga aviseringar och i enlighet
med tillämpliga dataskyddslagar,

o leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster som t.ex Stripe.

4. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

● Registrera dig som ny kund.

● Kommunicera med dig, inklusive:

● att svara på dina förfrågningar och uppfylla dina önskemål

● att hantera vår relation med dig som inkluderar att meddela dig om
ändringar av våra villkor eller integritetspolicy och att be dig att
lämna en recension eller genomföra en undersökning

● för att du ska kunna delta i en prisdragning, tävling eller fylla i en
undersökning

● att ge dig förslag och rekommendationer om varor eller tjänster som
kan vara av intresse för dig.

● Distribuera våra produkter och tjänster, inklusive:

● att slutföra din bokning, begärande av tjänster och/eller
produktleasing eller finansierin



● att bearbeta och leverera din beställning inklusive hantering av
betalningar, avgifter och debiteringar, samt att samla in och återkräva
utestående betalningar och skulder

● att bearbeta, assistera och tillhandahålla relaterad kundsupport.

● Administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning,
dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och värd för data).

● Leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig samt mäta eller förstå
e�ektiviteten av den annonsering som vi tillhandahåller dig.

● Förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och
upplevelser.

● Efterfölja juridiska skyldigheter, brottsbekämpning och andra
myndighetsförfrågningar som är tillåtna enligt tillämpliga lagar.

5. Rättslig grund för användning av personuppgifter

a. Samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter är detta
den rättsliga grunden för behandlingen (art. 6 (1a) GDPR).

b. Kontrakt: För behandling av personuppgifter i syfte att upprätta eller fullgöra ett avtal
med dig är art. 6 (1b) GDPR den rättsliga grunden.

c. Juridiska krav: Om vi är skyldiga att behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra
rättsliga skyldigheter (t.ex. för lagring av data), är vi behöriga att göra det i enlighet med art.
6 (1c) GDPR.

d. Legitimt intresse: Dessutom behandlar vi personuppgifter för att uppfylla våra legitima
intressen och tredje parts legitima intressen enligt art. 6 paragraf (1f) GDPR. Att
upprätthålla funktionaliteten hos våra IT-system, (direkt)marknadsföringen för våra egna
produkter och tjänster (såvitt detta inte sker med ditt samtycke) och tredje parts samt den
lagstadgade dokumentationen av a�ärskontakter är exempel på sådana legitima intressen.
Vid övervägande av dessa intressen ska vi särskilt ta hänsyn till typen av personuppgifter,
syftet med behandlingen, omständigheterna kring behandlingen och din rättigheter att
sekretessen för dina personuppgifter bevaras.

6. Marknadsföring

Du kommer att få marknadskommunikation från oss om du har begärt information från oss
eller reserverat varor från oss och du har valt att ta emot den marknadsföringen.

Vi kommer att inhämta ditt uttryckliga samtycke innan vi delar dina personuppgifter med
någon tredje part för marknadsföringsändamål.

5. Cookies



En cookie är en liten fil med bokstäver och si�ror som vi lagrar i din webbläsare eller på din
dators hårddisk om du samtycker till det. Cookies innehåller information som överförs till din
dators hårddisk.

Vår webbplats använder cookies och andra liknande tekniker (tillsammans kallade ”cookies”
i denna policy) för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att
ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör det också möjligt för oss att
förbättra vår webbplats. För mer information om de cookies vi använder och hur vi använder
dem, se vår cookiepolicy [LÄNK TILL COOKIE POLICY].

6. Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med parterna som anges nedan för de syften
som anges i avsnitt 4 ovan.

· IT-tjänsteleverantörer som tillhandahåller systemadministration, värd- och
supporttjänster

· tredje parts analysföretag

· betaltjänstleverantörer, som t.ex. Stripe

· tredje parts kundsupporttjänster

· tredjepartsleverantörer av produkter och tjänster

· våra leverantörspartners

· LOTUS-koncernens företag

· professionella rådgivare inklusive advokater, bankanställda, revisorer och
försäkringsbolag som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och
redovisningstjänster

· tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår
verksamhet eller våra tillgångar, i vilket fall dina personuppgifter som vi innehar kommer att
vara en av de överförda eller sammanslagna tillgångarna. Om en förändring sker i vår
verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i
denna integritetspolicy.

Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter
behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi har avtal på plats med tredje
parter och kräver att de behandlar dina personuppgifter lagenligt och tillåter dem att
endast behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra
instruktioner.

7. Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder såsom krypteringsteknik och autentiseringssystem
i linje med den senaste tekniken för att skydda och upprätthålla säkerheten för dina
personuppgifter.



Vi kommer att göra vårt bästa för att förhindra att dina personuppgifter går förlorade av
misstag, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller lämnas ut. Dessutom
begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer
och andra tredje parter som har ett a�ärsbehov att känna till dem. De kommer endast att
behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de är underställda
tystnadsplikt.

Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsintrång och
kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett intrång där vi är
juridiskt skyldiga att göra det.

8. Överföringar utomlands

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till de parter som anges i avsnitt 6 ovan,
baserade i länder/regioner utanför Storbritannien och Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller det land/region där du är bosatt, för de ändamål som beskrivs ovan,
där det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning eller om vi har ditt samtycke (om det krävs
enligt gällande lagar), och dessa personuppgifter kan lagras och behandlas i sådana
länder/regioner. Där överföring av personuppgifter utomlands äger rum, vidtar vi åtgärder
för att säkerställa att dina personuppgifter kommer att ges den skyddsnivå som krävs av oss
enligt denna sekretesspolicy och tillämpliga dataskyddslagar och i enlighet med gällande
juridiskt erkända dataöverföringsmekanismer, till exempel:

· Vi kommer att överföra dina personuppgifter till länder som har ansetts
tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

· Vi kan använda specifika kontrakt eller avtal som godkänts för användning som
innehåller lämpliga skyddsåtgärder för sådana dataöverföringar.

9. Dina juridiska rättigheter

a. Som person som är involverad i databehandling har du rätt till information (art. 15
GDPR), åtgärdande (art. 16 GDPR), bortglömning (art. 17 GDPR), begränsad behandling (art.
18 GDPR) och dataportabilitet (art. 20 GDPR).

b. Om du har gett oss medgivande att behandla dina personuppgifter har du rätt att när
som helst återkalla ditt medgivande. Lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter
fram till återkallelsen ska inte påverkas av återkallelsen. Den fortsatta behandlingen av
dessa uppgifter på annan rättslig grund, t.ex. för fullgörandet av rättsliga skyldigheter,
förblir också opåverkad.

c. Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända
mot behandlingen av dina personuppgifter enligt art. 6 (1e) GDPR (databehandling i
allmänhetens intresse) eller art. 6 (1f) GDPR (databehandling baserad på utvärdering av
intressen). Om du invänder kommer vi endast att fortsätta att behandla dina
personuppgifter om vi kan visa övertygande legitima skäl som åsidosätter dina intressen,
rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara
juridiska rättigheter. Om vi behandlar dina personuppgifter för att utföra
direktmarknadsföringsaktiviteter för att skydda legitima intressen utifrån en



intresseavvägning har du även rätt att göra invändningar när som helst utan att ange några
skäl.

d.     Vi ber dig meddela dina invändningar eller förklaringar, om möjligt, via kontaktadressen
LCE.legal@eu.lotuscars.com.

e. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot lagbestämmelser
har du rätt att invända till en behörig dataskyddstillsynsmyndighet (art. 77 GDPR).

10. Nyhetsbrev

Om du prenumererar på ett nyhetsbrev som erbjuds på vår webbplats kommer uppgifterna
som lämnades vid registreringen endast att användas för att skicka nyhetsbrevet, om du
inte har samtyckt till ytterligare användning. Du kan avbryta din prenumeration när som
helst genom att använda alternativet för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet.

11. Kontakta oss

Vårt juridiska team ansvarar för att övervaka frågor i samband med denna sekretesspolicy.
Om du har några frågor om denna integritetspolicy, inklusive eventuella förfrågningar om
att utöva dina juridiska rättigheter, kontakta vårt juridiska team via e-post. E-post är vår
föredragna kommunikationsmetod eftersom det gör att vi kan svara på frågor snabbare:
LCE.legal@eu.lotuscars.com.

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi granskar vår sekretesspolicy regelbundet och lägger ut eventuella uppdateringar på vår
webbplats.
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