Integritetspolicy
Inom ramen för vår informationsskyldighet (artikel 13 ff. GDPR) informerar vi dig som användare om vilka
uppgifter vi behandlar vid ditt besök på vår webbplats och utifrån vilken rättslig grund detta görs. Vidare får du
information om hur vi skyddar dina uppgifter på teknisk och organisatorisk väg och vilka rättigheter du har
gentemot oss och gentemot den ansvariga tillsynsmyndigheten.

1. Information om personuppgiftsansvarig
Holdingbolaget Simba Dickie-koncernen
består av de företag som anges i bilagan.
2. Personuppgiftsombud för Simba Dicke-koncernen
Volkhard Wacker (koncern)
Petra Müller (filial Burghaslach)
Norbert Pillmann (filial Sonneberg)
Du kan kontakta personuppgiftsombudet på följande e-postadress:
datenschutz@simba-dickie.com

3. Behandling av dina personuppgifter
Informatorisk användning av vår webbplats
När du besöker vår webbplats behandlas så kallade loggfiler som automatiserat registreras av vårt system.
Följande loggfiler behandlas automatiserat:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

datorns IP-adress
den webbläsare som används
operativsystemet och dess version
operativsystemets gränssnitt
besökta sidor
datum och tid för besöket
tidszonsskillnad i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)
åtkomststatus/http-statuskod
överförd datamängd
senast besökta webbplatsen

Dina uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter.
Det är nödvändigt för oss att behandla ovan angivna uppgifter för att kunna ställa vår webbplats till förfogande.
Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna i anonymiseringssyfte är artikel 6.1 f GDPR.

4. Kontaktformulär
Du kan kontakta oss elektroniskt via vårt kontaktformulär för att exempelvis lämna feedback eller ställa frågor.
När du utnyttjar denna möjlighet lämnar du följande uppgifter till oss:
·
·
·
·

e-postadress (för att komma i kontakt med dig)
för- och efternamn (för att förhindra missbruk)
meddelande och ämne
telefonnummer (frivilligt)

Förutom de uppgifter som du lämnar oss frivilligt lagrar vi tidpunkten (datum och tid) för överföringen av
uppgifterna till oss samt din IP-adress. Behandlingen av dessa uppgifter motsvarar vårt berättigade intresse
(artikel 6.1 GDPR) för att garantera säkerheten i våra system och motverka missbruk. De uppgifter som vi
samlar in när du kontaktar oss raderas så snart de inte längre behövs, dock senast när ditt ärende har avslutats
i sin helhet.
När du skickar in kontaktformuläret samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter. Uppgifterna lagras tills de
inte längre behövs i kommunikationssyfte och när ditt ärende har avslutats i sin helhet.
Om du vill ingå ett avtal med oss via webbplatsen lagras dina personuppgifter så länge de behövs för att
genomföra avtalet. Utöver detta lagrar vi endast dina uppgifter för att uppfylla avtalsenliga eller lagstadgade
skyldigheter (t.ex. skattemässiga skyldigheter) (artikel 6.1 GDPR).
5. Kontakt via e-post
Du kan förstås även kontakta oss via e-post. Vi lagrar de personuppgifter du lämnar till oss i epostmeddelandet. Vi överför inga uppgifter till tredje part. Uppgifterna behandlas enbart för att behandla din
kontaktförfrågan och raderas så snart ärendet har avslutats.
Om du vill ingå ett avtal med oss via e-post (t.ex. en beställning), är artikel 6.1 GDPR rättslig grund för
behandling av dina personuppgifter. Dessa uppgifter lagras så länge de behövs för att genomföra avtalet.
Utöver detta lagrar vi endast dina uppgifter för att uppfylla avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter (t.ex.
skattemässiga skyldigheter).
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter genom att meddela oss
detta via e-post till datenschutz@simba-dickie.com. I det här fallet raderas alla personuppgifter i
konversationen, och det är då inte längre möjligt att fortsätta konversationen.
6. Nyhetsbrev
På vår webbplats erbjuder vi dig möjligheten att registrera dig för vårt nyhetsbrev utan kostnad. Förutom din epostadress behöver vi även ditt samtycke. När du registrerar dig för nyhetsbrevet samtycker du till att vi
behandlar dina uppgifter.
Andra uppgifter, till exempel ditt namn, är frivilliga och används endast för personligt tilltal.
Du får nyhetsbrevet först när du har bekräftat registreringen genom att klicka på länken i det epostmeddelande du får från oss. På så sätt säkerställer vi att det bara är du själv som kan registrera dig för
nyhetsbrevet.
När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi även datum och tid för överföringen av uppgifterna samt din
IP-adress. Behandlingen av dessa uppgifter motsvarar vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 GDPR för att
garantera säkerheten i våra system och motverka missbruk.
Dina uppgifter överförs inte till tredje part och behandlas uteslutande för att skicka nyhetsbrev.

Dina uppgifter och din e-postadress lagras endast så länge du aktivt prenumererar på nyhetsbrevet såvida vi
har ditt samtycke till detta. De uppgifter vi samlar in automatiskt när du registrerar dig (IP-adress, datum och
tid) raderas senast när du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet.
Möjlighet att ångra/avbeställa nyhetsbrevet
Du kan när som helst avbeställa eller säga upp nyhetsbrevet. Du hittar länken i varje nyhetsbrev. När du
avbeställer nyhetsbrevet återkallar du ditt samtycke för fortsatt användning av dina uppgifter för att skicka ut
nyhetsbrevet.

7. Cookies
Observera vänligen följande information: Du kan själv se till att inga cookies lagras på din dator eller
att endast vissa cookies får lagras. Du kan välja detta i webbläsarens inställningar. Där kan du även se
alla lagrade cookies och radera dem.
Om du blockerar alla cookies kan det hända att du inte kommer åt alla funktioner på vår webbplats.
Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är textfiler som skickas från vår webbserver till din
webbläsare när du besöker vår webbplats, och de lagras på din dator för att kunna användas senare.
Din webbläsare kan alltså identifieras med hjälp av cookies när du besöker webbplatsen igen.
a. Egna cookies
Vi använder egna cookies för att garantera funktionaliteten på vår webbplats. För vissa delar av vår
webbplats är det nödvändigt att din webbläsare kan kännas igen när du går till en annan sida.
Rättslig grund för behandling av personuppgifter i de cookies som vi placerar på vår webbplats för
att garantera funktionaliteten på vår webbplats och vårt erbjudande är artikel 6.1 GDPR.
Möjlighet till invändning och åtgärder
Som vi meddelande i början av detta avsnitt kan du genom att ändra inställningarna i din webbläsare
möjliggöra eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan finns lagrade i din webbläsare
kan du radera när som helst. Om cookies för vår webbplats begränsas eller avaktiveras kan det hända
att du inte kan använda alla funktioner.
b. Tredjepartscookies
På vår webbplats använder vi cookies från så kallade tredjepartsleverantörer. Det innebär att vi inom
ramen för ditt besök på vår webbplats överför uppgifter från din webbläsare till tredje part som
lagrar uppgifterna.
aa. Google Analytics
På vår webbplats används analystjänsten Google Analytics från Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad Google Analytics).

Google Analytics placerar ut cookies som lagrar följande uppgifter:

·
·
·
·
·
·

den webbläsare som används
webbläsarens version
det operativsystem du använder
senast besökta webbplatsen
din förkortade IP-adress
tid för serverförfrågan

Vi använder funktionen i Google Analytics för att anonymisera din IP-adress innan den lagras eller
behandlas. Din IP-adress förkortas som regel inom EU/EES och överförs först därefter till Googles
server i USA. Dina uppgifter behandlas i pseudonymiserad form och vi sammankopplar den inte med
andra personuppgifter från dig.
Vi använder de insamlade uppgifterna i statistiska syften för att optimera vår webbplats och våra
erbjudanden.
Du kan också förhindra att de uppgifter som registreras av cookien och som är relaterade till din
användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) skickas till Google samt att Google behandlar dessa
uppgifter, genom att ladda ner och installera webbläsarplugins som du hittar via denna länk
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Du kan själv ställa in i webbläsarinställningarna att Google-cookies inte lagras på din dator eller
förhindra att uppgifterna behandlas genom att klicka på följande länk och välja en ”opt-out”: klicka
på den här länken.Då placeras en opt-out-cookie som förhindrar registrering av dina
användaruppgifter på den här webbplatsen.
Du hittar Googles integritetspolicy på följande länk: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

bb. Matomo (tidigare Piwik)
På vår webbplats använder vi open source-analystjänsten Matomo (matomo.org). Med hjälp av
analysen kan vi ta reda på hur många besökare vår webbplats har.
Matomo-mjukvaran anonymiserar IP-adresser innan de lagras. Behandlingen av din information (av
anonymiseringsskäl) görs pseudonymiserat och vi sammankopplar den inte med andra
personuppgifter från dig.
Vi använder de insamlade uppgifterna i statistiska syften för att optimera vår webbplats och våra
erbjudanden.
I webbläsarinställningarna kan du välja att blockera Matomo-cookies.
8. Övrigt innehåll från tredje part som finns på vår webbplats
YouTube
För att ge vår webbplats en tilltalande utformning använder vi videor från Youtube som ägs av Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat YouTube). Vi använder det utökade
dataskyddsläget[AH6] så att information om dig endast kan överföras till YouTube när du spelar upp videon.

När du aktiverar videon placerar YouTube cookies i din webbläsare för att samla in information i analyssyfte
och för att förbättra användarupplevelsen. Uppgifterna behandlas pseudonymiserat enligt YouTube. Om du
däremot är inloggad med ditt Google- eller YouTube-konto kan uppgifterna eventuellt kopplas samman med
ditt YouTube-konto.
Mer information om integritetsskydd, även om hur länge YouTube lagrar dina uppgifter, hittar du i Googles
integritetspolicy nedan: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Rättslig grund för användning av YouTube-tjänsten på vår webbplats och tillhörande behandling av dina
uppgifter är artikel 6.1 GDPR.
Sociala medier – Facebook
På vår webbplats tillhandahålls plugins för Facebooks sociala nätverk (Facebook Inc 1601 Willow Road Menlo
Park, CA 94025, företagstelefon +1 650-618-7714).
Dessa plugins är försedda med Facebooks logotyp eller Facebooks Gilla-knapp (tummen upp-symbolen).
En översikt över Facebooks plugins hittar du på: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Om du använder en sådan plugin när du besöker vår webbplats skapas en förbindelse till Facebooks servrar och
dina uppgifter överförs till Facebook och lagras där. Detta gäller oavsett om du har en Facebook-profil eller
inte.
Vi hänvisar till att vi inte har något inflytande över hur och i vilken utsträckning Facebook använder de
överförda uppgifterna. Vi får heller inte information om huruvida de registrerade uppgifterna raderas.
Om du är inloggad som Facebook-användare när du besöker vår webbplats används även uppgifter från din
Facebook-profil. Om du vill undvika en sådan dataöverföring,
ska du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.
Mer information om Facebooks insamling, användning och lagring av dina personuppgifter hittar du på:
http://www.facebook.com/about/privacy/.
Rättslig grund för användningen av plugins är artikel 6.1 f GDPR.
9. Uppgifter om sökande
Vi annonserar ut lediga tjänster på vår webbplats och du kan skicka en ansökan till oss via e-post. Vi behandlar
dina uppgifter i ansökningsprocessen, vilket innebär att de medarbetare som ansvarar för urvalet får tillgång till
din ansökan. Dina uppgifter överförs inte till tredje part och vi använder inte dina uppgifter i andra syften.
Vid ett eventuellt avslag raderas dina uppgifter omgående. Om vi anser att din ansökan är intressant sparar vi
dina uppgifter under högst sex månader, såvida du inte ger oss samtycke till att lagra uppgifterna längre för att
kunna kontakta dig efter att denna tid har löpt ut.
Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är § 26 BDSG samt artikel 88 GDPR.
10. Dina rättigheter
När vi behandlar dina uppgifter kallas du ”den registrerade” i enlighet med GDPR. Du har följande rättigheter:
a.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en bekräftelse från oss om att vi behandlar dina personuppgifter.

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till följande information:
·
·
·
·
·
·
·
·

Ändamålen med behandlingen.
De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifterna
har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller i internationella organisationer.
Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras
eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
Förekomsten av rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifter som rör dig
eller begränsningar av vår behandling av personuppgifter eller
rätten att invända mot sådan behandling.
Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
Om personuppgifterna inte samlas in direkt från dig, all tillgänglig
information om varifrån dessa uppgifter kommer.
Förekomsten av automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering, enligt artikel
22.1 och 22.4 GDPR, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om
logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling
för dig.

Om vi överför dina uppgifter till en internationell organisation eller ett tredjeland har du rätt till information
om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 GDPR har vidtagits vid överföringen.
b.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering av de uppgifter vi har sparat om dig, om dessa uppgifter är
felaktiga eller ofullständiga. Vi utför rättelsen eller kompletteringen utan dröjsmål.
c.

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Minst
en av följande förutsättningar måste vara uppfyllda:
·
·
·
·

d.

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss
möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas
och begär istället en begränsning av deras
användning.
Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen
men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk.
Du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR i väntan på
kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi omgående raderar dina personuppgifter när vi är skyldiga att göra det. Det gäller
när en av följande förutsättningar är uppfylld:
·
·

·

Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt
behandlats.
Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller
artikel 9.2 a
GDPR och det inte finns någon annan rättslig grund för
behandlingen.
Du invänder mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR och det saknas

berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller invänder mot behandlingen i enlighet med
artikel 21.2
GDPR.
·
Dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt.
·
Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse
i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av.
·
Dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudande av
informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 GDPR.
Om vi har offentliggjort personuppgifterna och vi enligt ovannämnda förutsättningar är skyldiga att radera
personuppgifterna, ska vi med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga
åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar
personuppgifterna om att du som den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller
kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.
Du har dock inte rätt till radering när behandlingen är nödvändig av följande skäl (undantag):
·
·

·

För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten
eller enligt en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av eller för att utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som
utförs av oss.
För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel
9.2 h och i samt artikel 9.3 GDPR.
För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 GDPR, i den utsträckning som
den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar
uppnåendet av syftet med den behandlingen.
För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

e.

Anmälningsskyldighet

·
·

Om du har gjort rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande gentemot oss, är vi
skyldiga att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser
eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling, om inte detta visar sig vara omöjligt eller
medföra en oproportionell ansträngning.

f.

Rätt till dataportabilitet

Du har enligt följande villkor rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig:
(1) Behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a GDPR eller på ett avtal enligt
artikel 6.1 b.
(2) Behandlingen sker automatiserat.
Du har rätt att få till stånd att vi överför dina personuppgifter direkt till en annan
personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt och när det inte påverkar andras rättigheter
och friheter på ett ogynnsamt sätt.
Rätten till dataportabilitet gäller inte en behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av oss.

g.

Rätt att göra invändningar

Du har av skäl som hänför sig till din specifika situation rätt att när som helst göra invändningar mot behandling
av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller f GDPR. Detta gäller även profilering som grundar
sig på dessa bestämmelser.
Efter en invändning får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande
berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker
för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Om vi behandlar personuppgifterna för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot
behandling av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring. Detta inkluderar profilering i den
utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.
Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska vi inte längre behandla personuppgifterna för
sådana ändamål.
h.

Rätt att återkalla

Du har enligt artikel 7.3 GDPR rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte
påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.
i.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet utan att det påverkar andra administrativa
prövningsförfaranden eller prövningsförfaranden i domstol. Du kan lämna in klagomål i den medlemsstat du
har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, om du anser att vi har behandlat
dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot GDPR.
Du hittar en lista över delstaternas personuppgiftsombud samt deras kontaktuppgifter på följande länk:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11. Uppdatering av denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra integritetspolicyn med framtida verkan.
Version: 25 maj 2018

Bilaga
Holdingbolaget Simba Dickie-koncernen består av följande företag:
-

Simba Dickie Group GmbH

-

Simba Toys GmbH & Co. KG

-

Dickie Spielzeug GmbH & Co. KG

-

Tamiya Carson Modellbau GmbH & Co. KG

-

Simba Dickie Vertriebs GmbH

-

BIG Spielwarenfabrik GmbH & Co. KG

-

Noris Spiele Georg Reulein GmbH & Co. KG

-

Heros GmbH & Co. KG
Werkstraße 1
DE-90765 Fürth
Telefon: +49 911-9765-0
Fax:
+49 911-9765-120
-

Simba Toys Espana S.L.
Edificio America II C/Procion N7, Portal 2, Planta 2a Oficina E
28023 Madrid

-

Simba Toys CFR spol s.r.o.
Lidicka 481
27351 Unhost

-

Eichhorn Produktions spol s.r.o.
Krátká ul.
257 44 Netvořice

-

Simba Toys Polska Sp.zo.o
Ul. Flisa 2
02-247 Warszawa

-

Simba Toys Bulgaria EOOD
Ul. Rozova Gradina 17.
1588 Krivina (obst. Sofia)

-

Simba Toys Handels-GmbH & Co. KG
Jochen-Rindt-Str. 25
1230 Wien
Simba Toys Romania S.R.L.
Sos. Bucuresti-Ploiesti 19-21
013694 – Bucuresti

-

-

Simba Toys Hungaria Kft
Vendel Park, Budai u. 4.
2051 Biatorbagy

-

N.V. Simba Toys Benelux S.A.
Moeskroensesteenweg 383C
8511 Aalbeke

-

Zimpli Kids Ltd.
Unit 1 , Palatine Business Park,
Meadow Street, Great Harwood, BB6 7EJ

-

Simba Dickie Finland Oy
Sinikalliontie 3B
02630 ESP00

-

Smoby Toys SAS
Le Bourg Dessus
39170 Lavans-les-Saint-Claude

-

Simba Toys Italia S.p.A.
Strada Statale 32, Km. 23, 860
28050 Pombia

-

Juguetes Pico, S.L.
Pinoses, 18 - Pol. Ind. L'Alfac
ES-03440 Ibi, Alicante

-

Simba Smoby Toys UK Ltd.
Bolling Road
Bradford BD4 7BG

-

Animaccord
82 Grivas Digenis Street, office 202,
Limassol, Cyprus, 3101

-

Kid E Media Sweden AB
Magasinet/Tullkammaregatan 12
791 31 Falun

-

Corolle SAS
ZI Sud, 1 rue Lavoisier
37130 Langeais

-

Simba Toys Nordic AS, Swedish Branch
Verkstadsväg 1b
SE-436 34 Askim

