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INTEGRITETSPOLICY 
 
Denna Integritetspolicy gäller för tillhandahållandet av allt ljudinnehåll genom den 
internetuppkopplade ljudenheten (”Tjänsten”) som hanteras och tillhandahålls av 
Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. i Japan som har sitt säte i 
1-10-12, Yagumohigashi-machi, staden Moriguchi, Osaka 570-0021, Japan (hädanefter 
kallat ”Panasonic”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).  
 
Panasonic representeras i alla dataskyddsrelaterade ärenden i det Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (dvs. Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och 
Norge) och Schweiz, av sin tyska enhet Panasonic Business Support Europe GmbH, som 
har sitt säte på The Data Protection Officer Hagenauerstrasse 43 D-65203 Wiesbaden, 
Germany eller via mejl: ata_Protection@eu.panasonic.com.  
 
Syftet med den här Integritetspolicyn är att informera dig om hur och varför vi 
använder och samlar in information om dig (vilket i denna integritetspolicy 
benämns ”Personuppgifter”, såsom vidare definierat i avsnitt 1 nedan) när du använder 
Tjänsten. Den förklarar också vad dina rättigheter och skyldigheter är i förhållande till 
behandlingen av dina Personuppgifter, i enighet med all tillämplig 
dataskyddslagstiftning (den ”Tillämpliga Dataskyddslagstiftningen”) som utan 
begränsning inkluderar den europeiska dataskyddslagstiftningen och, från och med den 
25 maj 2018, den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och den federala lagen 
om dataskydd från den 19 juni 1992 (“FADP”) (the Federal Act on Data Protection).  
 
Var god läs denna Integritetspolicy noggrant eftersom den innehåller information som 
är viktig för dig. 
 
Den här Integritetspolicyn gäller inte för information som kan samlas in av eller genom 
tredjepartsapplikationer som är tillgänglig genom Tjänsten. Om Tjänsten kan komma 
att användas av andra medlemmar av ditt hushåll eller av dina besökare så ber vi dig 
att förse dessa andra användare med denna Integritetspolicy.  

 
Innehållsförteckning för denna Integritetspolicy:  

1. Vad är Personuppgifter? 
2. Vilka Personuppgifter samlar Panasonic in om dig? 
3. Vilken laglig grund har vi för behandling av Personuppgifter? 
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4. Varför använder vi dina Personuppgifter? 
5. Till vem och var uppger vi dina Personuppgifter? 
6. Var lagrar vi dina Personuppgifter? 
7. Vad gör vi för att skydda dina Personuppgifter? 
8. Vilka rättigheter har du och hur kan du utöva dem? 
9. Hur länge lagrar vi dina Personuppgifter? 
10. Ändringar i denna Integritetspolicy 
 
1. Vad är Personuppgifter? 

För syftet med denna Integritetspolicy består ”’Personuppgifter” av all information 
som avser en identifierad eller identifierbar individ (såsom du) eller, i Schweiz, en 
identifierad eller identifierbar juridisk person. Det kan exempelvis vara 
identifikationsnummer till en specifik Panasonic-produkt/enhet som du har köpt, 
inklusive universellt unika identifierare, och en nätidentifierare såsom din 
IP-adress. Information som inte på egen hand identifierar dig men som vi länkar till 
dig räknas också till Personuppgifter.  
 

2. Vilka Personuppgifter samlar Panasonic in om dig?  
När du kopplar upp din ljudenhet på internet samlar vi automatiskt in IP-adressen 
från din enhets trådlösa nätverksanslutningspunkt, enhetens konfigurationer 
och/eller dess universellt unika identifierare. Samtidigt samlar vi automatiskt in 
identifikationsnummer från den Panasonic produkt/enhet som du har köpt. 

 
3. Vilken laglig grund har vi för behandling av Personuppgifter? 

Vi har inte tillåtelse att behandla Personuppgifter utan stöd av en laglig grund. 
Därför kommer vi endast behandla dina Personuppgifter när: 
I. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga 
skyldigheter gentemot dig eller för att på din begäran förbereda för ett kommande 
avtal,  
II. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra legala eller 
regulatoriska skyldigheter, eller  
III.  behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, förutom i de fall då 
de åsidosätts av dina privata intressen eller grundläggande fri- och rättigheter (eller 
också, i Schweiz, allmänhetens intresse). Sådana ”berättigade intressen” inkluderar: 

(i) att skydda säkerheten i våra IT-system, vår arkitektur och våra 
nätverk,  
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(ii) att skydda Panasonics rättigheter eller egendom, inklusive 
verkställande av de villkor och avtal som styr användandet av vår 
Tjänst, och 

(ii) att leva upp till målen avseende vårt företags- och samhällsansvar. 
4. Varför använder vi dina Personuppgifter? 

Vi använder dina Personuppgifter i följande syften: för att tillhandahålla Tjänsten, 
för att skydda våra kunder (t.ex. genom att förhindra spam eller försök att bedra 
användare av vår Tjänst), för att hantera och bibehålla säkerheten och integriteten i 
vår Tjänst (t.ex. för att förebygga eller stoppa en attack på våra system eller 
nätverk) eller för att skydda Panasonics rättigheter och egendom, inklusive 
verkställande av de villkor och avtal som styr användandet av vår Tjänst (som i det 
följande tillsammans kallas “Syftena”). 

 
5. Till vem och var uppger vi dina Personuppgifter?  

Vi delar dina Personuppgifter med de enheter som listas i detta avsnitt 5, och i 
Schweiz, på en strikt behovsbasis enligt Syftena. Vi kräver att dessa tredje parter 
vidtar åtgärder för att upprätthålla sekretessen i de Personuppgifter de kan komma 
att erhålla från oss i syfte att utföra sina uppgifter i överensstämmelse med vår 
Integritetspolicy, och de får inte använda uppgifterna i några andra syften. Vi kan 
dela din information enligt följande: 
  
I. Panasonics Närstående Företag 

Vi kan behöva överföra dina Personuppgifter till andra av Panasonics 
Närstående Företag för att tillhandahålla Tjänsten du behöver eller andra 
tjänster/support. Alla Panasonics Närstående Företag är skyldiga att följa den 
integritetspraxis som anges i denna Integritetspolicy. I denna Integritetspolicy 
betyder ”Närstående Företag” alla företagsenheter som direkt eller indirekt 
kontrollerar, kontrolleras av, eller står under gemensam kontroll tillsammans 
med Panasonic.  
 

II. Andra parter i samband med företagstransaktioner 
Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med en tredje part (eller med andra 
av Panasonics Närstående Företag) som del av en omorganisation, 
sammanslagning, förflyttning, försäljning, konsortium, överlåtelse eller annan 
avyttring av alla eller någon del av Panasonics verksamheter, tillgångar eller 
aktier, inklusive och utan begränsning, i samband med konkurs eller liknande 
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förfarande. 
 

6. Var lagrar vi dina Personuppgifter? 
De Personuppgifter som vi samlar in från dig kan lagras och behandlas i din region, 
eller överföras till, lagras eller på andra sätt behandlas utanför det Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Schweiz, inklusive men inte begränsat 
till Hongkong och Japan eller i något annat land som inte har en adekvat 
dataskyddsnivå enligt Europeiska kommissionen eller den Schweiziska Federala 
Dataskydds- och Informationskommissionären, så som tillämpligt, och där Panasonic 
eller dess Närstående Företag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer har faciliteter.  
 
När vi överför dina Personuppgifter utanför EES eller Schweiz säkerställer vi att 
lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits så att vi kan bistå att säkerställa att våra 
tredjepartstjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat nivå av skydd för dina 
Personuppgifter. I förekommande fall har vi satt på plats ett lämpligt 
överföringsavtal som inkorporerar de standardavtalsklausuler som godkänts av den 
Europeiska kommissionen eller den Schweiziska Federala Dataskydds- och 
Informationskommissionären. Du kan begära ytterligare information i detta 
avseende och du kan erhålla en kopia av den relevanta skyddsåtgärden genom att 
skicka en förfrågan till kontakten som nämns i avsnitt 8 nedan. 

 
7. Vad gör vi för att skydda dina Personuppgifter? 

Panasonic upprätthåller fysiska, tekniska och procedurmässiga skyddsåtgärder för 
att hålla de Personuppgifter som vi samlar in i samband med Tjänsten säkra. Vi 
begränsar åtkomsten till sådan information till de personer som behöver känna till 
den för att kunna tillhandahålla produkter eller tjänster åt dig och till personer som 
du har givit tillåtelse att få åtkomst till dessa uppgifter. Men även om vi vidtar 
lämpliga åtgärder för att skydda dina Personuppgifter så finns det ingen webbsida, 
produkt, enhet, online-applikation eller överföring av data, datasystem, eller några 
trådlösa uppkopplingar som är fullständigt säkra och därför kan vi inte garantera 
säkerheten för dina Personuppgifter. 

 
8. Vilka rättigheter har du och hur kan du utöva dem? 
A.  Vilka är dina rättigheter? 

Panasonic kommer att samla in, lagra och behandla dina Personuppgifter i enlighet 
med dina rättigheter under den Tillämpliga Dataskyddslagstiftningen.  
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Dina rättigheter under den Tillämpliga Dataskyddslagstiftningen inkluderar rätten 
att få tillgång till en kopia av dina Personuppgifter, rätten att begära rättning eller 
uppdatering av felaktiga Personuppgifter och rätten att begära radering, eller att 
motsätta dig behandling, av dina Personuppgifter under de villkor som anges i den 
Tillämpliga Dataskyddslagstiftningen.  
 
Dessutom har du även i vissa fall rätt till dataportabilitet. Detta är rätten att begära 
att de Personuppgifter som du försett oss med återförs i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Du kan begära att dessa Personuppgifter, i de fall 
då detta är tekniskt möjligt, överförs till en tredje part utan att vi förhindrar detta 
och under dina egna sekretesskyldigheter. 

 
B. Utöva dina rättigheter 

Om du vill utöva någon av de rättigheter som nämnts ovan, var god kontakta oss 
genom att skriva till följande adress:  
http://panasonic.jp/support/global/cs/contact.html 
Vi kommer att svara på din förfrågan utan oskälig fördröjning och inte senare än en 
månad från det datum vi mottagit din begäran, om inte en längre period är tillåten 
enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning. 
 
Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina Personuppgifter kan du, utöver de 
rättigheter som beskrivits ovan, även skicka ett klagomål till behörig 
tillsynsmyndighet om du befinner dig i EES och till den Schweiziska Federala 
Dataskydds- och Informationskommissionären om du befinner dig i Schweiz. 
 

9. Hur länge lagrar vi dina Personuppgifter? 
Vi kommer behålla dina Personuppgifter i tre (3) månader efter det att du slutat 

använda vår Tjänst. 
 
10. Ändringar i denna Integritetspolicy 

Vi kan komma att förändra den här Integritetspolicyn från tid till annan. ”Datum för 
senaste uppdatering” som nämns på slutet av dessa sidor anger när policyn senast 
uppdaterades och alla förändringar kommer att träda ikraft 7 dagar efter 
publiseringen av de innehållsmässiga förändringarna av denna Integritetspolicy på 
supportsidan för ljudenhetens, http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/   och det 
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samtidiga utfärdandet av meddelanden till alla användare av ljudenhetens  
avseende de innehållsmässiga förändringarna av Integritetspolicyn via e-post eller 
andra kommunikationsmedel som Panasonic disponerar över för att informera 
användare av Tjänsten inför några sådana ändringar. När tillämplig lagstiftning så 
kräver kommer vi att efterfråga ditt medgivande till alla sådana förändringar. 
 
Datum för senaste uppdatering: 27 September 2022 


