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SYFTE OCH UPPLYSNINGAR 

ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA tackar för ditt intresse för Mobil 1 TM-kampanjen för nedladdning av 
underhållning (”kampanjen”). Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska förstå vårt arbetssätt för att samla 
in information från besökare och hur vi använder denna information. 

Denna integritetspolicy gäller uppgifter som samlats in i samband med kampanjen. Deltagandet är frivilligt och 
omfattas av denna integritetspolicy och av de allmänna villkoren.  

PERSONUPPGIFTER 

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att användas av ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA, 
ExxonMobils samarbetspartner i Europa (kollektivt benämnda ”ExxonMobil” i detta meddelande) och/eller våra 
leverantörer och endast för kampanjens syften. 

Du kan under kampanjen komma att besöka olika webbplatser som omfattas av andra integritetspolicyer. Vi 
rekommenderar att du kontrollerar varje enskild webbplats för att se vilken policy som gäller där. 

INFORMATION OCH ANVÄNDNING 

När du besöker vår webbplats i samband med kampanjen kommer våra webbservrar automatiskt att samla in 
uppgifter som gör att sidan kan kommunicera med din webbläsare under besöket. Vi använder även Google 
Analytics för att spåra aggregerad statistisk information, t.ex. antalet besök på webbplatsen, vilka delar av 
webbplatsen besökarna väljer, IP-adress (den internetadress som din internetleverantör tilldelar din dator), 
domäntyp, webbläsartyp (t.ex. Firefox, Chrome, Edge eller Internet Explorer), datum och tid. Vi använder denna 
information i statistiskt syfte för att kunna designa och administrera webbsidan samt för att kartlägga och 
förbättra kampanjen. Dessa typer av information innehåller ingen personlig information som gör det möjligt att 
identifiera eller hitta enskilda besökare. 

Insamling och användning av personuppgifter, dvs. personligt identifierbar information som namn, adress, 
telefonnummer, bilens registreringsnummer, e-postadress och födelsedatum har integritetsmässiga konsekvenser. 
Om du under ditt besök bestämmer dig för att anmäla dig till kampanjen, kommer du att ge oss personuppgifter.  

De personuppgifter du tillhandahåller till oss i samband med registreringen kommer endast att användas i 
kampanjsyfte, för att vi ska kunna ge dig lämplig åtkomst till olika webbplatser, sidor och innehåll, samt för att 
bedöma och skicka förmånen till dig via e-post. Emellanåt kan dina kontaktuppgifter behövas så att vi kan kontakta 
dig och be om ytterligare information om ditt anspråk, så som beskrivs i avdelning 4 och 5 i kampanjvillkoren. 

De personuppgifter du tillhandahåller i samband med denna kampanj kommer att lagras till slutet av 
kampanjperioden och upp till 18 månader efter kampanjens slut av administrativa skäl, t.ex. för att bekräfta 
förmåner, undersöka bedrägerier, etc. 

Om du markerar rutan för att få information och uppdateringar från ExxonMobil när du anmäler dig till 
kampanjen, kommer dina uppgifter att sparas av ExxonMobil och vi kan emellanåt komma att skicka 
marknadsföringsmaterial och nyheter som vi anser relevanta till dig, tills du väljer att inte längre erhålla dem. 

Om du inte väljer att erhålla några sådana kommunikationer eller om du väljer att sluta erhålla dem, kommer vi 
inte att skicka dem eller sluta att skicka dem.  

Som förklaras nedan i avsnittet om dataöverföring, kommer vi inte att lämna ut, hyra ut eller sälja dina 
personuppgifter till tredje parter på så sätt att de kan marknadsföra sina produkter och tjänster till dig. 



UPPGIFTER OM MINDERÅRIGA 
Även om kampanjen kan vara av intresse för minderåriga, har ExxonMobil inte för avsikt att samla in 
personuppgifter från eller om personer under 18 år. 

DATAÖVERFÖRING 

Att kommunicera via internet och skicka information, produkter eller tjänster till dig på annat sätt innebär att dina 
personuppgifter passerar genom eller hanteras av tredje part, men ExxonMobil säljer eller distribuerar inte dina 
personuppgifter till tredje part i syfte att låta dem marknadsföra sina produkter och tjänster till dig. 

Vi anlitar andra företag och privatpersoner för att utföra funktioner för vår räkning. Till exempel för att verkställa 
beställningar, leveranser, skicka post och e-post, ta bort upprepningar från kundlistor, analysera data, 
tillhandahålla marknadsföringshjälp, behandla kortbetalningar och tillhandahålla kundservice. De har tillgång till 
de personuppgifter som de behöver för att utföra sina uppgifter, men får inte använda dem för andra ändamål.  

Vi kan komma att överföra de personuppgifter vi samlar in om dig till andra länder än det land i vilket 
informationen ursprungligen samlades in. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i det 
land där du tillhandahöll informationen från början. När vi överför dina uppgifter till andra länder, kommer vi att 
skydda informationen enligt det som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Genom att skicka in uppgifter till 
kampanjen och acceptera policyvillkoren, samtycker du till dessa överföringar, inklusive gränsöverskridande 
överföring av uppgifter som omfattas av denna sekretesspolicy.  

KÄNSLIG INFORMATION 

ExxonMobil samlar inte in någon känslig information från besökare genom kampanjen, om inte juridisk skyldighet 
till det föreligger. Känslig information inkluderar olika typer av uppgifter om t.ex. ras eller etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiösa eller andra liknande övertygelser, fackföreningsmedlemskap, fysisk eller mental hälsa, 
sexualitet eller brottsregister. Vi föreslår att du inte ger oss känslig information av detta slag.  

DINA RÄTTIGHETER 

De som är bosatta i länder med omfattande dataskyddslagar kan ha vissa ytterligare rättigheter gällande de 
uppgifter som samlas in, bl.a. rätt att få veta och se vilka personuppgifter som bearbetas; rätt att begära att 
felaktiga uppgifter korrigeras eller raderas; och rätt att dra tillbaka sitt samtycke till bearbetningen av sina 
personuppgifter. 

Du kan begära att dina personuppgifter tas bort eller ändras genom att kontakta oss på något av de sätt som 
beskrivs nedan. Vi kommer sedan att vidta rimliga åtgärder för att tillmötesgå din begäran.  

KONTAKTA EXXONMOBIL 

Om du har frågor om innehållet i detta integritetsmeddelande eller om bearbetningen av personuppgifter kan du 
kontakta ExxonMobils dataskyddsavdelning via nedanstående kontaktuppgifter. Vi vore tacksamma om du 
berättade i vilket sammanhang du tillhandahöll personuppgifterna, t.ex. i samband med denna kampanj. 

ExxonMobil Global Services Company 

Att: Data Privacy Office 

Esso Petroleum Company Limited 

Mail Point 5A 

Ermyn Way 

Leatherhead 

Surrey 

Storbritannien 

KT22 8UX 

data.privacy.office@exxonmobil.com 



ANVÄNDARVILLKOR, MEDDELANDEN OCH ÄNDRINGAR 

Om du väljer att besöka webbsidor som är kopplade till kampanjen och därtill lämna ut dina personuppgifter som 
en del av denna kampanj, kommer eventuella integritetstvister att vara underställda denna integritetspolicy och 
våra allmänna villkor, inklusive eventuella begränsningar av skadestånd, skiljedomsförfaranden och tillämpning av 
lagar och föreskrifter. Vi förbehåller oss rätten att ändra detta uttalande när som helst, utan förvarning, om inte 
annat anges häri. 

Om vi mot förmodan ändrar denna integritetspolicy i avsevärd utsträckning under kampanjperioden, kommer vi 
att publicera ändringarna på denna sida och uppdatera revisionsdatumet längst upp i integritetsmeddelandet.  

 


