
Dataskyddsinformation 
 

 

Härmed informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter vid användning av 

apparna från Delta-Sport.  

 

1. Personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (artikel 4.7 GDPR) är: 

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 
Wragekamp 6 
22397 Hamburg 
Tyskland 
Tfn: +49 40 5 27 310 0 
E-post: info@delta-sport.com 
Webbplats: www.delta-sport.com 
 
Vårt dataskyddsombud når du genom att mejla till: 

 

E-post: dsb@delta-sport.com  

 

eller genom att kontakta  

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 

- Der Datenschutzbeauftragte - 

Wragekamp 6 

22397 Hamburg 

Tyskland 

Tfn: +49 40 5 27 310 323 
 

Om du har några frågor och förslag när det gäller dataskydd får du gärna kontakta vårt 
dataskyddsombud direkt. 
 
2. Behandling av uppgifter vid nedladdning av appen 
 
Observera att vid nedladdning av appen överförs dina personuppgifter av aktuell appbutik 
(t.ex. App Store eller Google Play) som du laddar ner appen från. Vid nedladdning av en app 
överförs erforderliga uppgifter från den aktuella appbutiken, alltså framförallt användarnamn, 
e-postadress, kundnummer i appbutiken och den enskilda IMEI-koden). Denna behandling av 
dina uppgifter ligger utanför vår kontroll. För denna ansvarar den som driver den aktuella 
appbutiken. Mer information om behandlingen av uppgifter hittar du i integritetspolicyn för 
den aktuella appbutiken.  
 
3. Behandling av uppgifter vid användning av appen  

 

mailto:info@delta-sport.com
http://www.delta-sport.com/
mailto:dsb@delta-sport.com


Appen laddas ner på din bärbara enhet och kan användas utan anslutning till internet.  

 

Hos vissa appar måste du, för att kunna använda specifika funktioner hos appen i fråga, 

bevilja appen tillgång till motsvarande funktioner hos din bärbara enhet. Det kan till exempel 

gälla tillgång till lagringssystemet för att lagra bilder eller videor på den mobila enheten, om 

appen förutser denna möjlighet. Om du möjliggör lagring av uppgifter för en app, sker denna 

lagring endast lokalt.  

 

Vid användning av de appar som vi tillhandahåller, samlas inga personuppgifter in. 

 

 

4. Dina rättigheter:  

(1) När det gäller personuppgifter har du följande rättigheter gentemot oss:  

 – Rätt till information om vilka uppgifter vi har om dig  

 – Rätt att begära att vi rättar eller raderar uppgifterna  

 – Rätt att begränsa vår behandling av uppgifterna  

 – Rätt att motsätta dig behandling av uppgifterna  

 – Rätt till uppgiftsportabilitet 

 

(2) Vidare har du även rätt att göra klagomål hos en tillsynsmyndighet för dataskydd gällande 

vårt företags behandling av dina personuppgifter. 

 


