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1. Vi værner om dit privatliv
EasyMove udbydes af Running26 Aps. Running26 Aps er ansvarlig for alle oplysninger, som du giver
os. For os er det vigAgt, at du som kunde skal føle dig tryg, når du bruger EasyMove. Derfor er
beskyFelse af dit privatliv er et vigAgt spørgsmål, som vi tager særligt hensyn Al i alle vores
forretningsprocesser.
For at du skal kunne gøre brug af vores tjenester, har vi behov for at indsamle og behandle dine
personoplysninger. Denne poliAk vedrørende personoplysninger indeholder oplysninger om,
hvordan vi behandler, opbevarer og håndterer dine personoplysninger.
2. Running26 er dataansvarlig
Running26 er dataansvarlig for de personoplysninger, der afgives i EasyMove app’en og behandler
dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondata.
Som dataansvarlig har Running26 ansvaret for alle de personoplysninger, du giver os, eller som vi
indsamler eller får i forbindelse med vores service, når du indgår i en forbindelse med os.
3. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?
Oplysninger vi indsamler fra dig i forbindelse med din onboarding i app’en, er:
• OrganisaAon
• Email
• Navn
• Køn
• Fødselsår
• Valg af hold
• Svar på trivselsspørgsmål
Hvad bruger vi disse data .l?
• Vi indsamler e-mailadresse for at have en unik idenAﬁkaAonsmarkør på hver bruger. Vi sender
ingen emails Al brugerne
• Vi indsamler dit navn for, at deltagerne i EasyMove kan se navnet de andre spillere.
• Vi indsamler dit valg af hold for, at kunne drive EasyMove som en hold-konkurrence.
• Vi indsamler køn og fødselsår af staAsAske årsager, hvor denne data udelukkende indgår på
akkumuleret og anonymiseret niveau.
• Dine svar på trivselsspørgsmålene bruges udelukkende i anonymiseret og akkumuleret form, Al
at drive et sundheds- og trivsels overblik overfor os og din organisaAon/virksomhed. Ingen
personlig data indgår nogensinde i deFe overblik.

Du ejer din data og du kan alAd bede om at få udleveret denne data og/eller sleFet den. Se mere
under punkt 8.
3.1 Hvor længe beholder vi din data
Når EasyMove ikke længere har brug for at kunne idenAﬁcere hver bruger, gennemgår alle
brugerproﬁler (unikke idenAﬁkaAonsmarkører), og derAlhørende data, en anonymiseringsproces
der sleFer alt personhenførbar data. HereZer har vi udelukkende adgang Al akkumuleret og
anonymiseret data på alle punkter nævnt under punkt 3.
Du kan alAd selv sleFe din egen data. Se mere under punkt 7.
3.2 Opbevaring af data
EasyMove ligger på en server i EU. Denne server er hostet af Heroku/Salesforce, som Running26
Aps har en databehandleraZale med.
3.3 Behandling med dit samtykke
Ved at afgive dine personoplysninger for at modtage oplysninger fra EasyMove og deltage i en
EasyMove kampagne, godkender og accepterer du, at Running26 behandler dine
personoplysninger i overensstemmelse med denne poliAk vedrørende personoplysninger.
Du kan Al enhver Ad Albagekalde dit samtykke ved at kontakte Running26 på
gdpr@running26.com. I sådanne Alfælde kan Running26 ikke længere behandle dine
personoplysninger Al særlige formål, som du har givet dit samtykke Al. Du kan også sleFe din
bruger i EasyMove app’en og derved _erne både dit samtykke og vores data om din unikke
idenAﬁkaAonsmarkør. Se mere under punkt 7 nedenfor.
3.4 Behandling for at opfylde vores forpligtelser over for dig
Dine personoplysninger bruges af Running26 Al at opfylde vores forpligtelser over for dig og yde
dig den bedst mulige service. Du indgår typisk i et aZaleforhold og har købt et eller ﬂere produkter,
og for at kunne modtage disse produkter skal vi kunne behandle dine personoplysninger i det
omfang det er nødvendigt for at levere det aZalte produkt.
4. Hvordan bruger vi dine oplysninger?
Med henblik på at opfylde de formål, hvorAl oplysningerne indsamles, kan dine personoplysninger
registreres, opbevares (lagres), bruges og overføres Al vores samarbejdspartnere eller
underleverandører som angivet nedenfor.
Vi anvender værktøjer Al webanalyse f.eks. Amazon AWS Pinpoint, Al at indsamle oplysninger om
dig automaAsk, når du bruger EasyMove. Disse data omfaFer, men er ikke begrænset Al, mærke og
model af mobil enhed, styresystem, hvorvidt du benyFer/åbner EasyMove app’en.

5. Hvem overfører vi dine oplysninger 0l?
Vi kan overføre dine personoplysninger Al vores forretningspartnere, der behandler
personoplysninger på vegne af Running26 i forbindelse med de formål, som er beskrevet i denne
poliAk vedrørende personoplysninger, og dermed kan have midlerAdig adgang Al dine
personoplysninger. DeFe sker alAd i henhold Al en skriZlig leverandøraZale om personoplysninger,
der sikrer, at behandlingen foretages iht. Running26 anvisninger, hvor partneren vil være
databehandler eZer Running26’s instrukser. Derudover kræver vi, at vores forretningspartnere
anvender passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskyFe og sleFe dine personoplysninger
inden for en rimelig Ad, eZer de har udført deres opgave.
For at opretholde den bedst mulige service vil oplysningerne blive videregivet Al
underleverandører, der er engageret af os. DeFe betyder for eksempel,
•

•

at personoplysninger kan videregives om nødvendigt iht. gældende lov eller
myndighedernes krav med henblik på at varetage Running26’s juridiske interesser eller at
opklare, forhindre eller gøre opmærksom på bedragerier og andre sikkerhedsmæssige eller
tekniske problemer, og
at vi kan dele dine oplysninger med en potenAel køber eller sælger, hvis vi sælger eller
køber virksomheden eller akAver. I Alfælde af en erhvervelse af Running26 eller deres
akAver kan dine personoplysninger overføres Al tredjemand.

Ud over det ovennævnte formidler/sælger/udveksler vi aldrig dine oplysninger Al tredjemand med
henblik på markedsføring uden for Running26 og uden for det formål hvormed du indgår i vores
services.
6. Sikkerhed
Vi har truﬀet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskyFe dine oplysninger mod
f.eks. tab samt mod uautoriseret ændring, videregivelse eller adgang Al oplysningerne. Vi har også
procedurer for håndtering og rapportering af enhver hændelse, der kan påvirke sikkerheden i
forbindelse med dine personoplysninger.
7. ReIgheder 0l dine personoplysninger
•

•

Korrek0on, 0lføjelse eller sletning – du har alAd ret Al at få adgang Al dine
personoplysninger og Al at anmode om, at vi korrigerer eller opdaterer dine
personoplysninger eller sleFer dine personoplysninger. Du kan alAd selv vælge at sleFe
dine egne data. DeFe gør du under “proﬁl”, “Slet bruger”. Sletningen medfører at alle data
på dit sleFes fra vores databaser. DeFe kan ikke gøres om. BrugerstaAsAk i form af point,
hold og køn bevares i anonymiseret form. DeFe er for at kunne lave staAsAk på brugen af
EasyMove.
Begrænsning af forarbejdning og dataportabilitet – under visse omstændigheder kan du
anmode om, at vi begrænser brugen af dine personoplysninger. Du har også ret Al at få
adgang Al dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format Al overførsel Al dig selv eller en anden dataansvarlig. DeFe er
besvarede surveys, noAﬁkaAoner samt akAvitetslog.

•

Forespørgsler og klager – hvis du ønsker at udøve nogen af ovennævnte rejgheder, eller
hvis du har spørgsmål vedrørende personoplysninger, der opbevares af os, eller spørgsmål
om denne poliAk vedrørende personoplysninger, bedes du kontakte os.

