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I det följande vill vi informera er om de olika typer av data som behandlas av SIXT och om syftet med en sådan databehandling. Vi vill även 
informera er om viktiga rättsliga aspekter av dataskydd, såsom dina rättigheter.  

A: Dataregisteransvarig 

Den part som är ansvarig för behandlingen av din data (den dataregisteransvarige) är alltid den specifika franchisetagare med vilken du har 
ingått ett avtal, och vilken kan vara en eller flera av följande företag: 

(hädanefter även kallat SIXT). 

A-A Car Rental AB 

Annedalsvägen 7  

227 64 Lund 

 

HP Bil i Hede AB 

Helagsgatan 2  

842 33 Sveg 

Renthouse i Borås AB  

Göteborgsvägen 35  

504 35 Borås 

Airport Rental Sthlm AB 

Box 905  

195 05 Arlandastad 

 

Hyrcentralen i Dalarna AB 

Gyllehemsvägen 20  

784 37 Borlänge 

Rudolf Andersson Rental AB 

Verkstadsgatan 2  

371 47 Karlskrona 

Assalis biluthyrning i Växjö AB 

Stenlyckegatan 23  

342 31 Alvesta 

 

Lets Go Rental AB  

Adolf Hedinsvägen 46  

981 33 Kiruna 

S Bil Stockholm AB  

Lokgatan 9B  

211 20 Malmö 

Autotransport i Linköping AB 

Väringagatan 9 

582 78 Linköping 

 

McRane AB  

Kristinehedsvägen 13  

302 44 Halmstad 

S Biluthyrning i Mälardalen AB Lokgatan 9C  

211 20 Malmö 

Bil & Motor Wåxnäs AB 

Box 2117  

650 02 Karlstad 

 

P.P. Automobilé i Sandviken AB 

Gävlevägen 98 

811 40 Sandviken 

Steelneck Consulting AB 

Lugnetvägen 4  

938 31 Arjeplog 

BRM Lundh Holding AB 

Spångbrovägen 1  

841 32 Ånge 

 

Paxtobil AB  

Thomsons väg 1  

213 73 Malmö 

Tredstone AB  

Box 126  

431 22 Mölndal 

BSJ Hyrbilar AB  

Gamla Malmövägen 153 

262 92 Ängelholm 

 

Premium Rent A Car AB 

Box 2020  

438 11 Landvetter 

WAMEA AB  

Box 243  

595 23 Mjölby 

Calmarsunds Biluthyrning AB 

Box 823  

391 28 Kalmar 

 

Rental Service i Mälardalen AB Kungsgatan 96

  

632 21 Eskilstuna 

West bay cars AB  

Barlastgatan 7  

593 31 Västervik 

Evulate AB 

Drottningtorget 5 

411 03 Göteborg 

Rental Service i Nyköping AB 

Kungsgatan 96 

632 21 Eskilstuna 

Östersunds biluthyrning AB 

Stationsplan 1  

831 33 Östersund 
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HF Rental AB  

Illervägen 5   

906 21 Umeå 

 

Rental Service i Västerås AB 

Kungsgatan 96 

632 21 Eskilstuna 

Carmine AB 

Drottningtorget 5 

411 03 Göteborg 

Om du har frågor om dataskydd, vänligen skicka din fråga till följande adress: dataprotection@sixt.se 

 

B: Kategorier av personuppgifter 

Följande kategorier av personuppgifter kan behandlas av oss i samband med våra tjänster:  

• Masterdata: Masterdata: dessa innefattar exempelvis en persons förnamn, efternamn, adress (privat- och/eller företags-), 
födelsedatum. 

• Kommunikationsdata: Denna innefattar exempelvis en persons telefonnummer, e-postadress, (privat och/eller företags-), 
faxnummer, i förekommande fall, såväl som kommunikationens innehåll (t.ex. e-postmeddelanden, brev, faxmeddelanden). 

• Avtalsdata: Denna innefattar exempelvis uthyrningsinformation (fordonskategori, avhämtnings- och återlämningsdatum, 
avhämtnings- och återlämningsföretag, bokad extrautrustning/bokade extratjänster), uthyrningsavtalsnummer, bokningsnummer, 
körkortsdata, körkortsfoto, registreringsskyltar för det fordon du har hyrt, och information kring kundlojalitet och partnerprogram. 

• Finansiella data såsom kreditkortsdata. 

• Frivilliga uppgifter: Detta är uppgifter som du tillhandahåller oss på frivillig basis, utan att vi uttryckligen har efterfrågat dem, och 
innefattar information såsom dina önskemål avseende fordonets utrustning och kategori. 

• Kategorier av särskilda uppgifter: I händelse av en olycka, skada på fordonet, eller liknande händelser, behandlar vi data relaterad 
till det respektive händelseförloppet och den uppkomna skadan. Denna data kan tillhandahållas av kunder, passagerare eller 
skadade parter. Den data som behandlas under sådana omständigheter kan inkludera hälsorelaterade data, såsom uppgifter om 
skador, blodalkoholnivåer, körning under påverkan av narkotiska preparat och liknande. 

• Tredjepartsdata: Om du inom ramen för din fordonshyra har tillhandahållit oss personuppgifter avseende tredje parter (t.ex. 
familjemedlemmar, andreförare, passagerare), kommer vi även att behandla dessa data. 

• Platsdata: Platsdata är data som vi kan behandla när ett fordon är utrustat med telematik (jfr. → anslutna fordon). 

C: Rättslig grund för databehandling vid SIXT 

Art 6. (1) mening 1 punkt a) i Dataskyddsförordningen (GDPR): Enligt denna bestämmelse, är behandlingen av dina personuppgifter laglig om 
och i den mån som du har gett ditt samtycke till en sådan behandling.  

Art. 6. (1) mening 1 punkt b i GDPR: Enligt denna bestämmelse är behandlingen av dina personuppgifter laglig om en sådan behandling är 
nödvändig för utförandet av ett avtal i vilket du är en part, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ingåendet av ett avtal (t.ex. när 
fordonsbokningen görs).  

Art 6. (1) mening 1 punkt c i GDPR: Enligt denna bestämmelse är behandlingen av dina personuppgifter laglig om en sådan behandling är 
nödvändig för uppfyllandet av en rättslig skyldighet, vilken SIXT omfattas av.  

Art. 6.1 b i GDPR: Enligt denna bestämmelse är behandlingen av dina personuppgifter laglig om en sådan behandling är nödvändig för de 
legitima intressen som eftersträvas av den dataregisteransvarige, dvs. SIXT, eller av en tredje part, utom i de fall då sådana intressen åsidosätts 
av den registrerades, dvs. dina egna, intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.  

Art 9. (2) f i GDPR: Enligt denna bestämmelse kan vissa särskilda kategorier av personuppgifter behandlas om en sådan behandling är 
nödvändig för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Dessa särskilda kategorier av personuppgifter innefattar de registrerades 
hälsouppgifter. 
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D: Syftet med databehandling vid SIXT 

 Bokning och hyra av motorfordon 

Databehandlingens syften 

Vi behandlar din masterdata, kommunikationsdata, avtalsdata, finansiella data och all data som du har tillhandahållit frivilligt, i syfte att 
genomföra dina bokningar och underlätta ingåendet och utförandet av ditt uthyrningsavtal.  

Dessutom använder vi masterdatan, kommunikationsdatan och avtalsdatan för kundserviceändamål, exempelvis för att hantera 
eventuella klagomål eller bokningsändringar, angående vilka du kontaktar oss.  

Om du bokar ditt fordon via resebyråer, onlineresebyråer eller andra ombud, kommer din masterdata, kommunikationsdata, 
uthyrningsinformation och, i förekommande fall, finansiella uppgifter att överföras till oss av våra partners.  

Vi använder även din masterdata, och avtalsdata i syfte att reglera konton (t.ex. provisioner och försäljningsbehandling) med exempelvis 
resebyråer, övriga byråer, franchisepartners, och samarbetspartners. För att kunna slutföra din bokningsförfrågan överför vi dina uppgifter 
till partnerföretag i händelse av att den efterfrågade fordonstypen eller det efterfrågade fordonet inte är tillgängliga.  

Vi är dessutom rättsligen skyldiga – i syfte att förebygga och utreda brott - att jämföra din master- och kommunikationsdata med officiella 
förövarlistor som har tillhandahållits oss. Sådana jämförelser tjänar även till att avvärja faror och underlätta åtal från statliga myndigheter.  

Dessutom använder vi din data för din och vår säkerhet, exempelvis för att undvika                  betalningsinställelser och förhindra 
egendomsbrott (i synnerhet bedrägeri, stöld, förskingring).  

I vissa branscher använder vi en teknologi som bekräftar autenticiteten hos ID-dokument (i synnerhet körkort) och registrerar uppgifterna 
elektroniskt i stället för manuellt. 

Om du önskar att få betala din hyra via faktura, behandlar vi din masterdata och finansiella data för att kunna bedöma din kreditvärdighet 
genom att erhålla motsvarande information från kreditinstitut. 

När båda avtalsparterna har uppfyllt sina skyldigheter i enlighet med uthyrningsavtalet, kommer din masterdata, finansiella data och 
avtalsdata att lagras tills utgången av den lagstadgade lagringsperioden.  

Rättslig grund för ovannämnda behandling  

Art. 6. (1) mening 1 punkt b) i GDPR tillämpas på behandling av data i den mån som krävs för att genomföra bokningar, ingå och genomföra 
avtal och för kundrelationsändamål. 

Art. 6. (1) mening 1 punkt f) i GDPR tillämpas på behandling av data i den mån som krävs för att reglera konton gentemot tredje parter, 
hävda egna anspråk, och för att mildra risker och förebygga bedrägerier. 

Art. 6. (1) mening 1 punkt c) i GDPR tillämpas på behandling av data i den mån som krävs för att upptäcka, förebygga och utreda brott, 
granska och lagra körkortsdata, och för att iaktta bevarandeperioder enligt handelsrättslagstiftningen och skattelagstiftningen. 

Legitimt intresse, i den mån som art. 6. (1) punkt f i GDPR tillämpas på berörd behandlingstyp 

Våra legitima intressen i användningen av dina personuppgifter för att förbättra våra tjänster och kundtjänster ligger i det faktum att vi vill 
erbjuda dig bästa möjliga tjänster och på ett hållbart sätt förbättra kundnöjdheten.  

I den mån som databehandling krävs för att genomföra analyser i syfte att förhindra skada för vårt företag och våra fordon, ligger våra 
legitima intressen i att upprätthålla kostnadssäkerheten och förebygga ekonomiska nackdelar, såsom de som uppstår som ett resultat av 
utebliven betalning för eller förlust av våra fordon. 

Mottagarkategorier 

För tidigare beskrivna syften (i synnerhet när det gäller informationen till den lokala uthyrningspartnern om en bokning eller när det gäller 
behandling av kreditkortsbetalningar hos ditt kreditkortsföretag), utlämnar vi din data till följande mottagare: IT-tjänsteleverantörer, 
callcenter, inkassobolag, leverantörer av finansiella tjänster, kreditinstitut, koncernbolag inom SIXT, samarbets- och byråpartners och 
franchisepartners. 

Som en del av våra åtgärder för att förebygga bedrägerier, överför vi även – i situationer där tredje parter har riskerat eller riskerar att 
utsättas för bedrägeri – personuppgifter till sådana tredje parter som har utsatts för eller vilka riskerar att utsättas för bedrägeri. 

 Marknadsföring och direktannonsering 

Databehandlingens syften 

Vi behandlar din masterdata, kommunikationsdata och avtalsdata i syfte att främja kundlojalitet, genomföra kundlojalitets- och 
bonusprogram (inklusive våra egna och våra samarbetspartners), optimera kunderbjudanden, marknads- eller allmänna 
opinionsundersökningar såväl som att vara värd för kundevenemang (se även → Evenemang och donationer).  
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Du kan när som helst göra invändningar mot all behandling av din data för direkta 
marknadsföringssyften. Vänligen skicka eventuella invändningar till: Nordic Master Car AB, Lokgatan 
9B, 211 20 Malmölicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. eller via e-post till: 

dataprotection@sixt.se 

Rättslig grund för behandling 

Art. 6 (1) punkt a) i GDPR tillämpas på databehandling i syfte att genomföra direkta marknadsföringsåtgärder som kräver ett uttryckligt 
föregående samtycke.  

Art. 6. (1) punkt f) i GDPR tillämpas på databehandling i syfte att genomföra direkta marknadsföringsåtgärder vilka inte kräver ett uttryckligt 
föregående samtycke, och i syfte att genomföra nämnda marknadsföringsåtgärder (→ Databehandlingens syften). 

Legitimt intresse, i den mån som Art. 6 (1) punkt f) i GDPR tillämpas på berörd behandlingstyp. 

Våra legitima intressen i att använda dina personuppgifter i syfte att genomföra direkta marknadsföringsåtgärder och nämnda 
marknadsföringsåtgärder ligger i det faktum att vi vill övertyga dig om våra tjänster och främja en varaktig kundrelation med dig. 

Mottagarkategorier  

För ovan beskrivna syften, lämnar vi ut dina uppgifter till IT-tjänsteleverantörer, callcenter, reklampartners, och leverantörer av 
kundlojalitets- och bonusprogram.  

 Företagskunder/betalning av tredje parter 

Om du hyr ett fordon genom din arbetsgivare, behandlar vi även dina uppgifter för de syften som beskrivs i denna Dataintegritetspolicy. 
Detta tillämpas även mutatis mutandis om en tredje part ska betala fakturan. 

Kategorier av mottagare av dina uppgifter 

Vi överför personuppgifter som har insamlats under uthyrningen (i synnerhet i form av fakturor och hyresavtal, eventuellt även i form av 
månadssaldon, såväl som eventuella trafikbiljetter och olycksrapporter) till din arbetsgivare eller den tredje part som ska betala din faktura. 

Rättslig grund för ovannämnda behandling 

Art. 6. (1) mening 1 punkt b) i GDPR tillämpas på behandling av data i den mån som krävs för att genomföra bokningar, att ingå och 
genomföra hyres- och ramavtal och för kundrelationsändamål, eller i annat fall Art. 6 (1) punkt f) i GDPR. 

Legitimt intresse, i den mån som Art. 6 (1) punkt f) i GDPR tillämpas på berörd behandlingstyp. 

I den mån som databehandling berörs, i syfte att reglera ett konto hos din arbetsgivare eller tredje parter eller för förtydligande av uppgifter 
(i synnerhet gällande olyckor eller administrativa brott) ligger vårt legitima intresse i att kunna hävda fakturabelopp och andra anspråk 
eller att fastställa den part mot vilken skadeanspråket har rests. 

 Skador, olyckor, administrativa brott 

Databehandlingens syften 

Om du upptäcker skador på våra fordon, om du eller någon annan person orsakar en sådan skada, eller om du eller någon annan person 
är inblandad/-e i en olycka med ett av våra fordon, kommer vi att behandla din masterdata, kommunikationsdata, avtalsdata, finansiella 
data och, i förekommande fall, hälsodata för följande syften: 

• mottagande och behandling av klagomål 

• tillhandahållande av kundservice i händelse av skada 

• reglering av konton 

• behandling av skador till följd av olyckor (behandling baserad på information tillhandahållen av dig och tredje parter såsom 
polisen, efterföljande hyrare, vittnen, etc.) 

Detta inkluderar behandling av förutnämnda datakategorier i syfte att reglera konton, exempelvis gentemot försäkringsbolag. 

Vid hantering av skador och olyckor behandlar vi även din masterdata, kommunikationsdata och avtalsdata för att kunna tillhandahålla 
skadeassistanstjänster. 

Vi behandlar även din masterdata, kommunikationsdata och avtalsdata i syfte att fullgöra lagliga skyldigheter (t.ex. tillhandahållande av 
information till utredande myndigheter). 

Om behöriga myndigheter misstänker att du har begått en administrativ överträdelse eller ett brott med ett av våra fordon, kommer vi att 
behandla inte bara den masterdata om dig som vi har lagrat, utan även den data som har utlämnats till oss av behöriga myndigheter. 

Vi behandlar även din masterdata, kommunikationsdata, finansiella data, avtalsdata och, i förekommande fall, hälsodata, i syfte att 
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upprätthålla och hävda eventuella anspråk som vi kan ha gentemot dig, exempelvis anspråk som är ett resultat av uteblivna betalningar 
av eller skador på våra fordon.  

Laglig grund för behandling 

Art.6 (1) mening 1 punkt b) i GDPR tillämpas på databehandling vid klagomålshantering, tillhandahållande av kundtjänster i händelse av 
skada, och behandling av skador till följd av olyckor.  

Art. 6 (1) mening 1 punkt c) i GDPR, tillämpas på databehandling vid behandling av skador till följd av olyckor.  

Art. 6 (1) mening 1 punkt f) i GDPR, tillämpas på databehandling i syfte att reglera anspråk, hävda eventuella anspråk som vi kan ha 
gentemot dig, och hantera anspråk relaterade till administrativa överträdelser.  

Art.9 (2) punkt f i GDPR, tillämpas på behandling av hälsodata i syfte att upprätta, utöva eller försvara lagliga anspråk.  

Legitima intressen, i den mån som Art. 6 (1) mening 1 punkt f) i GDPR, tillämpas på berörd behandlingstyp 

Våra legitima intressen av att använda dina personuppgifter i syfte att reglera anspråk och hävda eventuella anspråk som vi kan ha 
gentemot dig, ligger i vår önskan att avvärja skador för vårt företag och för att säkerställa att vi kan tillhandahålla våra kunder oskadade 
fordon. Dessutom åligger det oss, i enlighet med våra avtalsrelationer med tredje parter, (t.ex. försäkringsbolag) att behandla dina 
uppgifter i syfte att reglera anspråk. Våra legitima intressen i detta avseende ligger i säkerställandet av vårt avtalsförtroende.  

Mottagarkategorier 

För ovan beskrivna syften, utlämnar vi dina uppgifter till följande mottagare: offentliga myndigheter (utredningsmyndigheter, 
tillsynsmyndigheter; polismyndigheter), inkassobolag, experter, leverantörer av assistanstjänster, advokater och försäkringsbolag.  

 Anslutna fordon 

Databehandlingens syften 

SIXT-fordon kan ha funktioner för så kallade ”anslutna fordon”, vilket gör det möjligt för oss att behandla platsdata såväl som information 
om fordonsstatus, såsom fordonslåsning, fordonshastighet, sensorstatus och aktivering av säkerhetssystem (t.ex. airbags). Dessa 
uppgifter behandlas uteslutande för att förebygga egendomsbrott om fordonet inte återlämnas inom överenskommen uthyrningsperiod, 
eller används utanför den avtalade regionen (såväl som nära gränsen eller i hamnområden) och för att fastställa, bekräfta och utreda 
bilskador och -olyckor. 

Rättslig grund för behandling 

Art. 6 (1) mening 1 punkt f) i GDPR.  

Legitimt intresse, i den mån som Art. 6 (1) mening 1 punkt f) i GDPR, tillämpas på berörd behandlingstyp 

Vårt legitima intresse av att använda dina personuppgifter för att förebygga egendomsbrott och för att fastställa, bekräfta och utreda 
bilskador och -olyckor är att skydda vår fordonsflotta och våra avtalsmässiga och icke avtalsmässiga rättigheter. 

Mottagarkategorier  

För specifika länder och bilkategorier samarbetar vi med leverantörer av geolokaliseringstjänster för att förebygga egendomsbrott. 

 Behandling baserad på lagstadgade bestämmelser 

Databehandlingens syften 

Vi behandlar din masterdata, kommunikationsdata, avtalsdata och finansiella data i syfte att fullgöra de lagliga skyldigheter som åligger 
SIXT. Detta ålägger oss att behandla data, exempelvis för att kunna efterleva upplysningsskyldigheter gentemot myndigheter och för att 
kunna efterleva de behandlingskrav som fastställs av affärs- och skatterättsliga bestämmelser (t.ex. lagringsperiod för 
bokföringsdokument och redovisningsuppgifter).  

Rättslig grund för behandling 

Art. 6 (1) mening 1 punkt c) i GDPR 

Mottagarkategorier  

Myndigheterna kan ålägga oss att lämna ut dina uppgifter till dem för ovan beskrivna syften.  

 Förbättrande av våra processer och erbjudanden 

Databehandlingens syften 

Vi behandlar din masterdata, kommunikationsdata och avtalsdata, såväl som all data som har tillhandahållits frivilligt, i syfte att optimera 
våra processer och erbjudanden.  

Detta inbegriper exempelvis sammanställning och utvärdering av uthyrningsrapporter, genomförande av kapacitetsplanering för att 
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förbättra fordonsallokeringsförfaranden, inrättande av ett datalager, analys och korrigering av felkällor och genomförande av 
kundnöjdhetsundersökningar.  

För att förbättra kvaliteten hos vårt erbjudande och våra kundtjänster, behandlar vi din masterdata och avtalsdata baserat på en algoritm 
i syfte att, exempelvis, skapa profiler och sannolikhetsvärden i förhållande till framtida uthyrningar och för att uppbära avgifter för våra 
erbjudanden.  

Vi behandlar även din masterdata, kommunikationsdata och avtalsdata i samband med vårt samarbete med franchisepartners, 
samarbetspartners och byråpartners, och i syfte att optimera relaterade processer och erbjudanden (jfr. → Bokning och hyra av fordon). 

Vi behandlar även adressuppgifter som kommer från externa tjänsteleverantörer för att uppdatera vår adressdatabas och säkerställa att 
den masterdata vi använder för avtalshantering är korrekt.  

Rättslig grund för ovannämnda behandling 

Art. 6 (1) mening 1 punkt a) i Dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas där samtycke krävs för att genomföra åtgärder vilka är avsedda 
att optimera våra processer och erbjudanden.  

Art. 6 (1) mening 1 punkt f) i GDPR. 

Legitimt intresse, i den mån som Art. 6 (1) punkt f) i GDPR tillämpas på berörd behandlingstyp. 

Våra legitima intressen av att använda dina personuppgifter för att förbättra våra tjänster och kundtjänster ligger i det faktum att vi vill 
erbjuda dig bästa möjliga tjänster och på ett hållbart sätt förbättra kundnöjdheten.  

Mottagarkategorier  

För ovan beskrivna syften lämnar vi ut dina uppgifter till följande mottagare: It-tjänsteleverantörer, callcenter, samarbetspartners, 
byråpartners, och franchisepartners.  

 Evenemang och donationer 

Databehandlingens syften 

Vi kan även behandla din masterdata och kommunikationsdata för att bjuda in dig till evenemang som en del av vår kundservice- och 
kundlojalitetsverksamhet. Vi kan dessutom använda din masterdata och kommunikationsdata för välgörande ändamål (t.ex. för att vädja 
om donationer).  

Rättslig grund för ovannämnda behandling 

Art. 6 (1) mening 1 punkt f) i GDPR, tillämpas på databehandling i syfte att värva kunder, stärka kundrelationer och hantera affärskunder.  

Legitimt intresse, i den mån som Art. 6 (1) punkt f) i GDPR, tillämpas på berörd behandlingstyp. 

Våra legitima intressen av att använda dina personuppgifter för kundservice-, kundlojalitets-, och välgörande ändamål ligger i vår önskan 
att, å ena sidan, erbjuda bästa möjliga tjänster och på ett hållbart sätt öka kundnöjdheten, och, å den andra, att fullgöra de sociala 
skyldigheter som vi, i egenskap av stort företag, är ålagda.  

Mottagarkategorier  

För ovan beskrivna syften, utlämnar vi uppgifter om kontakter hos våra affärskunder till följande mottagare: It-tjänsteleverantörer, 
callcenter, evenemangsarrangörer.  

 Cookies  

Databehandlingens syften 

Vår webbplats använder ”cookies”. Cookies är små textfiler som kopieras från en webbserver till din hårddisk. Cookies innehåller 
information som senare kan läsas av en webbserver inom den domän där cookien tilldelades dig. Cookies kan inte köra program eller 
infektera din dator med virus. De cookies vi använder innehåller inte personuppgifter och inte heller är de kopplade till några sådana 
uppgifter.   

Ytterligare information kring cookies och om avaktivering av dem finns i cookiepolicyn för respektive webbplats (tillgänglig via länken i 
respektive popupfönster och under menyfliken ”integritetspolicy”). 

Rättslig grund för ovannämnda behandling 

Den rättsliga grunden för denna databehandling återfinns i Art. 6 (1) mening 1 punkt b) (prekontraktuell behandling) och f) GDPR i den 
mån som personuppgifter behandlas.  

Legitimt intresse, i den mån som Art. 6 (1) punkt f) i GDPR tillämpas på berörd behandlingstyp. 

Våra legitima intressen av att behandla data via våra webbplatser ligger i vår önskan att optimera vårt interneterbjudande och, som sådant, 
erbjuda våra kunder bästa möjliga tjänster och förbättra kundnöjdheten.  
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E: Överföring till tredje länder 

Om du använder våra tjänster för att boka fordon som ska hyras i ett tredje land, överför vi dina personuppgifter, och uppgifter gällande eventuella 
ytterligare förare till våra affärspartners i ett sådant tredje land. Detta är även tillämpligt om du använder partnerprogram från tredje länder. I 
händelse av skada och/eller olyckor i ett tredje land, kan vi skicka dina personuppgifter och uppgifter gällande eventuella ytterligare förare till 
berörda myndigheter och till försäkringsbolag i ett sådant tredje land. 

Överföringen av data till ett tredje land baseras på ett lämplighetsbeslut fattat av Europeiska kommissionen. Om inget lämplighetsbeslut från 
den Europeiska kommissionen föreligger för respektive tredje land, kommer överföringen till det tredje landet att äga rum med förbehåll för 
lämpliga skyddsåtgärder enligt Art. 46 (2) i GDPR. Du kan begära kopior av ovannämnda skyddsåtgärder från SIXT genom att skriva till ovan 
angivna adress (jfr. → Dataregisteransvarig). Tredje länder är länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet innefattar alla länder i den Europeiska unionen såväl som länderna i den så kallade europeiska 
frihandelsorganisationen som är Norge, Island och Liechtenstein. 

F: Lagringsvaraktighet/kriterier för lagringsvaraktighet 

SIXT lagrar dina personuppgifter tills de inte längre krävs i förhållande till de syften för vilka de insamlades eller i annat fall behandlades (jfr. → 
Syften för databehandling vid SIXT). Om du inte har hyrt något hos SIXT under de sex senaste åren, kommer ditt kundkonto att raderas på 
grund av inaktivitet. Vi genomför denna raderingsrutin en gång årligen. I de fall där SIXT är rättsligen ålagt att lagra personuppgifter, kommer 
företaget att lagra personuppgifter under den lagligen föreskrivna bokningsperioden. Lagringsperioden för affärsdokument, vilket inkluderar 
bokföringsdokument och redovisningsuppgifter (inklusive fakturor), är upp till 10 år. Under denna period kan dina uppgifter göras till föremål för 
begränsad användning inom daglig drift, om dess behandling inte tjänar några ytterligare syften.  

G: Dina rättigheter  

 Rättigheter enligt Art. 15-18, 20 i GDPR 

Du har rätt att, med rimliga mellanrum, erhålla information om dina lagrade personuppgifter (Art. 15 GDPR). Den information du är 
berättigad till innefattar information om huruvida SIXT har lagrat personuppgifter om dig eller ej, om berörda personuppgiftskategorier, 
och om behandlingens syften. På begäran kommer SIXT att tillhandahålla dig en kopia av de personuppgifter som behandlas.  

Du har även rätt att erhålla rättelser av felaktiga personuppgifter om dig från SIXT (Art. 16 GDPR).  

Dessutom har du rätt att erhålla radering av personuppgifter om dig från SIXT (Art. 17 GDPR). Vi är skyldiga att radera personuppgifter i 
vissa fall, inklusive om personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de insamlades eller i annat fall 
behandlades, om du drar tillbaka det samtycke på vilket behandlingen baseras, och om personuppgifterna har behandlats olagligen.  

Under vissa omständigheter har du rätt att låta begränsa behandlingen av dina personuppgifter (Art. 18 GDPR). Dessa innefattar 
omständigheter i vilka du bestrider riktigheten i dina personuppgifter och där vi sedan måste bekräfta riktigheten hos dessa. I sådana fall 
måste vi avstå från ytterligare behandling av dina personuppgifter, med undantag av lagring, tills ärendet har förtydligats.  

Om du väljer att byta till ett annat fordonsuthyrningsföretag, har du rätt att antingen motta, i ett maskinläsligt format, de uppgifter som du 
har tillhandahållit oss, vilka baseras på ditt samtycke eller på en avtalsöverenskommelse med oss, eller att låta oss överföra, även detta 
i ett maskinläsligt format, sådana uppgifter till en tredje part efter eget val (Rätten till dataportabilitet, Art. 20 GDPR).  

 Ingen avtalsenlig eller rättslig skyldighet att tillhandahålla uppgifter/konsekvenser av underlåtenhet 
att tillhandahålla uppgifter 

Du är inte avtalsmässigt eller rättsligen skyldig att tillhandahålla oss dina personuppgifter. Vänligen, notera emellertid att du inte kan ingå 
ett fordonsuthyrningsavtal med oss eller utnyttja övriga tjänster som tillhandahålls av oss om vi inte får samla in och behandla de uppgifter 
som krävs enligt de syften som anges ovan (jfr. → Databehandlingens syften vid SIXT)  

 Rätt att invända enligt Art. 21 GDPR 

Om behandlingen av dina uppgifter av SIXT är nödvändig för genomförandet av en uppgift som genomförs i allmänhetens intresse eller i 
utövandet av en officiell befogenhet som har tilldelats den registeransvarige (Art. 6 (1) mening 1 punkt (e) GDPR), eller om den är 
nödvändig för SIXT:s legitima intressen, har du rätt att när som helst invända, på grunder relaterade till din särskilda situation, mot 
behandlingen av dina uppgifter. SIXT kommer då att avsluta behandlingen, såvida vi inte kan presentera övertygande legitima grunder 
för en sådan behandling som ersätter grunderna för att avsluta behandlingen. 

Du kan när som helst, och utan begränsning, invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften.  

 Rätt att när som helst dra tillbaka samtycke 

Om databehandlingen vid SIXT baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka det samtycke du har inlämnat. 
Tillbakadragandet av samtycket ska inte påverka behandlingens laglighet mellan tidpunkten för samtyckets inlämnande och tidpunkten 
för dess återkallande.  
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 Rätt att inlämna ett klagomål 

Du har rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Art. 77 GDPR. 

 


