PERSONVERNERKLÆRING
Versjon publisert 22. mars 2022 og effektiv fra 1. april 2022
Getaround er et forenklet aksjeselskap med en kapital på 1 231 662,50 euro som er registrert i
handelsregisteret i Paris under nummeret 522 816 651. Hovedkontoret er i 35 rue Greneta,
75002 Paris, («Getaround» eller «vi/oss/vår») og selskapet leverer en plattform beregnet på å
lette kontakten mellom bileiere og -leiere.
Vi er fullstendig klar over viktigheten av personvernet ditt, og tar datavernregler på alvor. Vårt
hovedmål er å sikre deg en jevn og trygg nettopplevelse mens du bruker plattformen vår. Denne
personvernerklæringen («Personvernerklæring») informerer deg om hvordan vi samler inn,
lagrer og behandler dine personopplysninger (som definert nedenfor).
Vi inviterer deg til å nøye lese vår personvernerklæring som supplerer Vilkår og Retningslinjer for
informasjonskapsler.
Alle termer med store bokstaver har samme betydning som definert i vilkårene og/eller
retningslinjer for informasjonskapsler.
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1. Når og hvilke personopplysninger samler vi inn fra deg?
Personopplysninger dekker all informasjon:
➔ knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (f.eks. navnet ditt, adressen din, ...);
➔ slik at vi kan identifisere deg direkte eller indirekte, spesielt ved referanse til et
identifikasjonsnummer (f.eks. din IP-adresse).
«Personopplysninger» inkluderer både opplysningene du gir til Getaround og opplysningene
som samles inn av Getaround via bruk av informasjonskapsler, i henhold til retningslinjer for
informasjonskapsler.
Dine personopplysninger vil bli samlet inn og behandlet av Getaround under følgende
omstendigheter:

1,1. Når du oppretter en konto på plattformen
Du kan opprette kontoen din direkte på plattformen eller via din Apple-, Facebook- eller
Google-konto. Du må da sende inn følgende personopplysninger for å fullføre kontoen
(«Kontoinformasjon»):
Obligatorisk
● Fullt navn;
● Fødselsdato og -sted;
● Informasjon om førerkortet ditt:
(nummer, første utstedelsesdato og
utstedelsesland).
● E-postadresse;

● Passord;
● Telefonnummer;
● Postadresse;
● Hvis du registrerer deg som juridisk person:
firmanavn, registreringsnummer, mva-nummer og
alle opplysninger ovenfor om den juridiske
representanten.

Valgfritt:
● Profilbilde;
● Biografi;

● Twitter-lenke;
● LinkedIn-lenke.

1,2. Når du surfer på plattformen
I tillegg til andre personopplysninger du kanskje allerede har gitt oss, kan Getaround samle inn
følgende personopplysninger når du surfer på plattformen:
Server-logg-filer
og ● Hvordan du brukte plattformen, for eksempel søkene dine;
● Din IP-adresse;
nettlesingsinformasjon
● Enhetsrelaterte hendelsesdata som du bruker, for eksempel
(«Nettstedsinformasjon»)
krasj, nettlesertype og språk, dato og klokkeslett for
forespørselen og henvisnings-URL.
App-informasjon

●
●
●
●

Bruker-ID;
Android-enhets-ID eller iOS IDFA;
IP-adresse;
Operativsystemets navn og versjon;

Informasjonskapsler

Følgende informasjonskapsler kan samles inn i henhold til våre
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● Landskode;
● Språk;
● Enhetsnavn.

Retningslinjer for informasjonskapsler :
● Funksjonelle informasjonskapsler
● Ikke-funksjonelle informasjonskapsler: informasjonskapsler
for publikumsanalyse, ytelsesinformasjonskapsler, personlig
tilpasning av annonser og forbedringsinformasjonskapsler
(valgfritt)

1,3. Når du leier ut kjøretøyet ditt
I tillegg til andre personopplysninger vi kanskje allerede har samlet inn, skal du sende inn følgende
personopplysninger når du ønsker å leie ut kjøretøyet ditt:
Kjøretøyinform
asjon

● Kjøretøystype og -merke;
● Dato for siste tekniske inspeksjon;
● Nummerskilt;
● Detaljer om kjøretøyet
(f.eks. antall seter og dører, tilbehør,
● Adressen til parkeringsstedet;
tankstørrelse,
kjørelengde,
● Land og årstall for første
registrering;
drivstofftype).

Bileier
Betalingsinform
asjon

● Detaljer om bankkonto: navn på kontoeier og bankkontonummer
I henhold til kundenkontrollen pålagt Stripe av de finansielle og
pengemessige retningslinjene (heretter «Kundekontroll»), vil Getaround
utføre en identitetskontroll av bileieren når sistnevnte har opparbeidet seg
en inntekt på EUR 1 000 (GBP 1 000 i Storbritannia og 10 000 kr i Norge)
gjennom kjøretøyutleie.
I dette tilfellet må du så snart som mulig sende følgende til Getaround:
● gyldig kopi av identitetsdokumentene dine (for alle land);
● kopi av registreringsbeviset for kjøretøyet eller kjøretøyene (unntatt i
Norge)
● adressebevis ikke eldre enn tre måneder gammelt (i alle land)

1.4. Ved leie av kjøretøy
I tillegg til andre personopplysninger vi kanskje allerede har samlet inn, skal du sende inn følgende
personopplysninger når du ønsker å leie kjøretøy:
1.4.a. For bestillingen av kjøretøyet
Når du bestiller et kjøretøy må du sende inn følgende opplysninger: («Leietakers
betalingsopplysninger»)
● For- og etternavn på kortholderen;
● Detaljer om betalingskortet: så snart de er hentet, sendes de umiddelbart til vår
betalingsleverandør Stripe eller Paypal, og Getaround har ikke den fullstendige informasjonen kun de første og siste numrene på kredittkortet holdes av Getaround.
1.4.b. Identitetsbekreftelse

❖ For alle leietakere i Storbritannia, for alle leietakere som ikke har BankID i Norge og for alle
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leietakere i andre land som ønsker å leie et kjøretøy utstyrt med en Connect-enhet eller et kategori tre kjøretøy (dvs. «Premium»):
Gitt at Getaround for disse leieforholdene er ansvarlig for å bekrefte identiteten til leietakeren,
skal du i tillegg til andre personopplysninger du allerede har gitt oss, sende inn følgende
informasjon tatt via appen vår på smarttelefonen din («Undersøkelsesinformasjon»):
● Foto (foran og bak) av førerkortet ditt;
● Bilde av ID-kortet ditt (bare hvis du har førerkort på papir eller et ikke-EU førerkort);
● en video av deg som leser tre tall og snur hodet.
Hvis noe av informasjonen er uklart eller uegnet, kan vi be om ytterligere dokumenter og/eller
informasjon avhengig av hvorfor identitetsbekreftelsen din ble avvist (f.eks kopi av ditt
identitetsdokument (ID-kort eller pass), en selfie med ditt identitetsdokument og/eller førerkort, kopi av
oppholdstillatelse og/eller visum, kopi av studentkort, lisenshistorikk (kun for Storbritannia), ditt
bostedsbevis, din DVLA-kode (kun for Storbritannia), kopi av kredittkortet ditt, men bare det fullstendige
kortinnehaverens navn og de første seks og de siste to numrene på kredittkortet, resten av informasjonen
skal være uskarp).
Ved mistanke om svindel, via appen, kan Getaround be deg om å ta en selfie foran det leide
kjøretøyet utstyrt med en Connect-enhet før du starter innsjekkingsprosessen.
For alle land unntatt Storbritannia og Norge, kan du be om fjerning av informasjonen når som
helst ved å sende oss en e-post (eu.privacy@getaround.com) og fortsett å få tilgang til vår
plattform for leie av kjøretøy som ikke er utstyrt med Connect-enheten og ikke er i kategori tre.
I Storbritannia og i Norge, hvis du ber om fjerning av informasjonen,v il du ikke lenger kunne leie
kjøretøy på plattformen.

❖ For alle leietakere som ønsker å leie et kjøretøy som ikke er utstyrt med en Connect-enhet
eller ikke er i kategori tre (dvs. «Premium»), i alle land unntatt i Storbritannia og i Norge:
Bileieren er eneansvarlig for identitetsverifiseringen til leietaker og vil ta bilder av leietakers
personlige dokumenter (f.eks. førerkortet).
I samsvar med vilkårene og personvernreglene forplikter bileierne seg til å slette bildet innen
30-dager etter slutten av leieperioden, og til ikke å avsløre noen personopplysninger om leietaker
til tredjeparter som ikke er kvalifisert til å motta dem (strafferettslige sanksjoner kan gjelde i
henhold til artikkel 226-22 i den franske straffeloven).
Getaround vil be bileieren om å sende bildene kun for å bekrefte identiteten til leietakeren for
forsikringsformål eller når leietsaker ikke er solvent.
Dersom Getaround har bedt om disse bildene, vil både Getaround og bileieren være
medansvarlige for behandlingen av leietakers personopplysninger. Som en konsekvens kan
leietakerne utøve rettighetene knyttet til deres personopplysninger med bileieren og/eller
Getaround.
❖ For alle leietakere som har BankID-nummer i Norge
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○

Identitetsbekreftelse:
For å bekrefte identiteten din via BankID-bekreftelse kan du velge mellom to alternativer
når du oppretter kontoen:
- Verifisering via mobiltelefonen: du må gi oss den personlige koden mottatt på din
mobiltelefon og ditt personlige passord;
- Bekreftelse via kodeenheten: du må oppgi ditt BankID-nummer og ditt personlige
passord.

○

Bekreftelse av førerkort:
For å bekrefte førerkortet ditt vil vi legge inn ditt BankID-nummer og ditt
etternavn/familienavn på Statens Vegvesens nettsider (mer informasjon om deres
personvernerklæring her). Hvis du ikke har norsk førerkort, må du sende oss bildet (foran
og bak) av førerkortet.

○

Kredittsjekk
Gitt at plattformen inkluderer et betalingssystem, har Getaround rett til å skaffe en
kredittverdighet for hver leietaker som bekrefter sin profil med BankID.
For å få leietakers kredittscore (et tall basert på leietakers historiebetalinger), ber
Getaround Bisnode (Bisnode Norge AS, Postboks 1419 Vika, 0115 OSLO
Organisasjonsnummer: 975 374 939) om å gjennomføre en kredittsjekkbekreftelse av
leietakeren.

Hvis du ber om sletting av disse opplysningene, vil du ikke lenger kunne leie kjøretøy på
plattformen.
1.4.c. For jevn drift av utleien din
Vi kan samle inn personopplysninger i løpet av utleien din kun for kjøretøy utstyrt med en
tilkoblet enhet og/eller et dashcam og kun under følgende omstendigheter.
Kjøretøyer utstyrt med en Connect-enhet og/eller et dashcam identifiseres som sådan i
oppføringen før bestillingen foretas.
➔ Getaround Connect-opplysninger
Getaround Connect-teknologien innebærer installasjon av en telematisk enhet i kjøretøyet på
forespørsel fra bileieren. Connect-enheten samler bare inn og overfører til Getaround
kjøretøyets opplysninger som er nødvendige for en jevn drift av utleien din med Getaround
Connect-teknologien. Denne informasjonen er i hovedsak knyttet til selve kjøretøyet
(tenningsstatus, drivstoffnivå, kjørelengde ...) for å muliggjøre påførte potensielle avgifter og
kompensasjon til leietakeren og/eller kompensasjon til bileieren.
I tillegg gjør Getaround Connect-teknologien det mulig å geolokalisere kjøretøyet:
● en (1) time før starten av utleien og på slutten: for å informere deg om hvor kjøretøyet er og
finne ut hvor det ble returnert. Disse opplysningene gjør det mulig å organisere følgende utleie
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og verifisere at kjøretøyet ble returnert til det forespurte området (hvis ikke vil det foreligge
avgifter);
●

under utleien: hvis det oppstår et problem som hindrer driften (f.eks. Connect-enheten virker ikke,
problemer med å åpne/lukke kjøretøyet). I så fall sendes et automatisk varsel fra Connect-enheten
til Getaround med identifisering av funksjonsfeilen og plasseringen for å gjøre det mulig for
Getaround å foreslå en løsning (inkludert finne et annet kjøretøy i nærheten) og for å aktivere
veihjelp for å lokalisere kjøretøyet.
Slike opplysninger oppbevares i tre måneder etter slutten av leieperioden.
➔ Dashcam-informasjon
Bileiere kan utstyre kjøretøyet eller oppføre på plattformen et kjøretøy som er utstyrt med et
dashcam (dvs. et dashbord-kamera som filmer fronten, og potensielt innsiden, av kjøretøyet).
Bileieren er ansvarlig for behandlingen av leietakers personopplysninger.
Registreringer oppbevares kun i tilfelle en hendelse og kan deles med Getaround og vår forsikring
av bileiere for å sikre at krav behandles effektivt og for å beskytte leietakere fra å bli ansvarlige for
urettmessige tredjepartskrav.
Bileiere forplikter seg til å slette disse opplysningene innen 30 dager etter slutten av den aktuelle
leieperioden og ikke oppgi noen av disse opplysningene til tredjeparter som ikke er kvalifisert til å
motta dem (straffemessige sanksjoner kan gjelde i henhold til artikkel 226-22 i den franske
straffeloven).
For å utøve sine rettigheter angående personopplysninger, bør leietakere kontakte bileieren
og/eller Getaround.

1.5. Når du søker på et jobb hos Getaround
Getaround samler inn følgende personopplysninger om kandidater som søker på en ledig stilling i
selskapet:
● For- og etternavn;
● Profesjonell kvalifikasjon;
● Postadresse;
● Tidligere arbeidserfaring;
● E-postadresse;
● Og enhver andre opplysninger du kan ha gitt
oss.
● CV;
● Universitets-/høyskoleutdannelse;
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2. Hvorfor behandler vi dine personopplysninger og på hvilket juridisk
grunnlag?
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål og juridisk grunnlag:
Juridisk grunnlag

Formål

Kontrakt

● Leieadministrasjon (betaling, leieavtale, ...);
● Avgifter og gebyrhåndtering;
● Skadehåndtering (skadevurdering,...);
● Utestående gjeldshåndtering;
● Kommunikasjon mellom brukere;
● Sende deg en e-post for å minne deg på muligheten for å legge igjen en
vurdering av utleien, bileieren/leietakeren og Getaround på plattformen
og/eller på trustpilot.com.
● Registrering på Plattformen;
● Bekreftelse av identiteten din (artikkel 1.4.b ovenfor);
● Oppføring av et kjøretøy på plattformen;
● Installasjon/avinstallasjon av Connect-enheten;

Samtykke

● Markedsføring og kommunikasjon (via e-post, varsling på smarttelefonen);
● Administrere henvisningsprogrammet
● Overvåke samtaler med kundeagenten;
● Administrere din jobbsøknad;
● Informasjonskapsler for publikumsanalyse som definert i Retningslinjer
for informasjonskapsler;
● Ytelsesinformasjonskapsler som definert i Retningslinjer for
informasjonskapsler;
● Informasjonskapsler for personlig tilpasning og forbedring som definert i
Retningslinjer for informasjonskapsler
● Administrere utøvelse av dine GDPR-rettigheter;
● Administrere vurderingen;

Berettiget
interesse

● Varsle deg om endringer i våre vilkår, personvernerklæring og
retningslinjer for informasjonskapsler;
● Utelukkelse fra plattformen i tilfelle svindel, dårlig oppførsel eller gjeld:
Brukere som begår svindel eller svindelforsøk (f.eks. identitetstyveri,
kortbetalingstyveri), som har en aggressiv eller sterkt upassende
oppførsel overfor en Getaround-agent eller annen bruker, eller som har
en overdreven gjeld overfor Getaround, identifiseres i en
ekskluderingsliste for å muliggjøre deres identifikasjon i tilfelle retur på
plattformen med en ny konto;
● Garantere påliteligheten og sikkerheten til operasjonene som utføres via
tjenestene som tilbys på plattformen;
● Identifisere, avgrense og fjerne funksjonsfeil og feil i
telekommunikasjonssystemene: for å avdekke enhver ulovlig bruk av
telekommunikasjonssystemene og -tjenestene;
● For å bruke funksjonelle informasjonskapsler som definert i
Retningslinjer for informasjonskapsler;
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Getaround forbeholder seg herved retten til å lagre og bruke app- og
nettstedsinformasjonen i etterkant hvis spesielle indikasjoner blir tydelige
for oss (f.eks. brukere som bruker leid(e) kjøretøy og/eller tjenesten vår til ulovlig
bruk).
Juridiske
forpliktelser

● Svar på offisielle forespørsler fra offentlige eller rettslige myndigheter
som har fullmakt til å gjøre det (f.eks. forespørsel fra finansadministrator);
● Overholde bank- og finansforskriften (f.eks sikkerhetstiltak,
identitetsverifisering) for å unngå misbruk og svindel.

3. Hvor lenge lagres personopplysningene?
3.1. Vi lagrer kun personopplysningene i vår aktive base (dvs. basen der dine personopplysninger er
tilgjengelige i det umiddelbare arbeidsmiljøet for de operative tjenestene som er ansvarlige for denne
behandlingen) så lenge det er nødvendig for å oppnå det formål som dine personopplysninger ble
samlet inn for.
Personopplysninger lagres i vår aktive base i følgende varighet:
● 25 måneder for personopplysningene som samles inn via våre informasjonskapsler;
● To år etter siste kontakt med mislykkede jobbkandidater hvis de aksepterer å bli kontaktet av
oss for fremtidige muligheter. Ellers blir deres personopplysninger automatisk arkivert;
● Tre år etter din siste handling i forhold til plattformen (for eksempel logge på plattformen, trykke
på en lenke i en e-post,...);
3,2. Ved slutten av disse periodene vil alle personopplysningene automatisk bli overført til vår
arkivbase (dvs. personopplysningene kan kun konsulteres på ad hoc-basis av spesifikt autoriserte
Getaround-ansatte under visse spesifikke omstendigheter).
Personopplysningene lagres i vår arkivbase i følgende varighet:
● så lenge som er nødvendig for å dekke gjeldende begrensningsperiode som vi er utsatt for i
løpet av vår aktivitet:
○ frem til 13 måneder har passert siden siste kortbetaling;
○ frem til fem år har passert etter at gjelden startet, eller etter siste betalingsdato eller
etter å ha mottatt søknaden fra mislykkede jobbkandidater;
○ frem til seks år har passert siden din siste utleie, eller siden den siste hendelsen som
skjedde under en av dine utleier (f.eks. skader på kjøretøyet, overtredelse, avgift...).
Hvis bileieren sender en video tatt av dashcam etter en skade til Getaround,
beholdes videoen i samme varighet;
● av sikkerhetsmessige årsaker for å beskytte brukernes og Getarounds interesser:
○ frem til seks måneder har passert etter at kontoen ble opprettet (hvis du ikke har
foretatt noen utleier);
○ frem til to år har passert etter datoen kontoen ble midlertidig begrenset;
○ frem til 10 år har passert etter datoen for kontoen ble permanent begrenset.
Hvis kontoen din faller i flere kategorier, velger vi den lengste datoen.
Når disse periodene har gått ut, sletter vi definitivt personopplysningene (gjennom
anonymisering).
3.3. Når som helst når dine personopplysninger er i den aktive basen eller arkivbasen, hvis du
trekker tilbake samtykket du har gitt oss til å behandle personopplysningene, eller hvis du ber om
sletting av personopplysningene, vil dine personopplysninger bli slettet, men hvis du faller inn i
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noen av tilfellene angitt i artikkel 3.2 ovenfor, vil den bli plassert i vår arkivbase og slettet først ved
slutten av periodene nevnt i nevnte artikkel.

4. Hvilke personverntiltak implementerer Getaround?
Tilgang til kontoen er kun mulig etter å ha angitt ditt personlige passord direkte eller gjennom
automatiske påloggingsprosesser eller via Facebook eller Google Connect. Før lagring hashes
passordene ved hjelp av toppmoderne praksis og algoritmer. Du bør alltid behandle
tilgangsinformasjonen konfidensielt og lukke nettleservinduet når du har avsluttet
kommunikasjonen med oss, spesielt hvis du deler datamaskinen og/eller enheten med andre.
Vi benytter effektive tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre tjenesten og andre systemer
mot tap, ødeleggelse, tilgang, endringer eller distribusjon av personopplysningene av uautoriserte
personer. Dataoverføringen mellom plattformen og serveren er [SSL]-kryptert.
Leietakers betalingsopplysninger og bileiers betalingsopplysninger vil bli behandlet og lagret av
våre betalingsleverandører (Stripe, Paypal og GoCardLess) i henhold til de høyeste
sikkerhetstiltakene som gjelder i e-handelssektoren. Spesielt vil transaksjonen gjøres gjennom en
sikret og kryptert prosess, og en del av kredittkortnummeret som brukes vil skjules når det vises
på skjermen. Vi lagrer ikke de fullstendige kredittkortdetaljene, kun første og siste numrene på
kredittkortet holdes av Getaround.
Getaround har lagt restriksjoner i sin Connect-enhet for å beskytte personvernet til leietaker ved
leie av kjøretøy. Bileieren forplikter seg til ikke å bruke dashcam til å prøve å få tilgang til, lagre
eller se personopplysningene til en leietaker på andre måter enn de som er beskrevet i
personvernerklæringen.

5. Overfører Getaround personopplysningene?
Før vi overfører personopplysningene, iverksetter vi tiltak for å sikre at personopplysningene
behandles med tilstrekkelig beskyttelse som kreves av datavernlover og Getarounds interne
retningslinjer.
I tillegg søker Getaround garantier fra sine tjenesteleverandører som fungerer som
databehandlere under GDPR om deres overholdelse av reglene fastsatt i GDPR.
All undersøkelsesinformasjon lagres på servere som er lokalisert i Europa og administrert av
Amazon Web Services, Inc. («Amazon»).
De andre personopplysningene som Getaround kan samle inn, kan overføres til
tjenesteleverandører utenfor EU. For disse tilfellene er det etablert spesifikke sikkerhetstiltak
med hver av våre tjenesteleverandører for å sikre at personopplysningene overføres og lagres på
en sikker måte og i samsvar med gjeldende datavernforskrifter. Du kan når som helst be
Getaround om en kopi av disse sikkerhetstiltakene.
Når det gjelder brukeres personopplysninger som du kan ha tilgang til (f.eks. identiteten til
bileieren eller leietakeren, bildet av identitetskortet og førerkortet,...), forplikter du deg til å ikke
utlevere noen personopplysninger til tredjeparter som ikke er kvalifiserte til å motta dem
(straffemessige sanksjoner kan gjelde i henhold til artikkel 226-22 i straffeloven).
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5.1. Brukere
Alle våre brukere
enten de er
bileiere
eller
leietakere

For at tjenesten vår skal fungere jevnt, vil alle våre brukere ha tilgang til
kjøretøyopplysningene (unntatt skiltnummer hvis de ikke vises på oppføringens
bilde) og følgende personopplysninger til bileiere og leietakere («Offentlige
opplysninger»):
● Fullt navn eller firma, navn på bileieren;
● Profilbilde (hvis overført);
● Antall utleier og vurderinger av andre brukere (hvis aktuelt);
● Biografi (hvis angitt);
● Twitter-lenke (hvis overført);
● LinkedIn-lenke (hvis overført).

Bileier

I tillegg til de offentlige opplysningene, vil bileieren ha tilgang til følgende
personopplysninger til leietakeren for å bekrefte leietakers identitet ved
starten av leieperioden (for papir- og mobilleieavtaler) og/eller for
eventuelle klager på slutten av utleie (for alle utleier):
● Fullt navn;
● Fødselsdato og -sted (kontrolleres visuelt når bileieren verifiserer leietakers
ID-kort ved starten av utleien);
● Informasjon om førerkort (dvs. nummer, første utstedelsesdato og
utstedelsesland);
● Telefonnummer;
● Postadresse;
● Leietakers betalingsdata.
(alle disse dataene er angitt i leieavtalen bortsett fra leietakers
telefonnummer).

Leietaker

For en jevn drift av tjenesten vår, i tillegg til de offentlige opplysningene, vil
leietakeren ha tilgang til følgende personopplysninger til bileieren som eide
det leide kjøretøyet:
● Bileiers telefonnummer;
● Kjøretøystype og -merke, skiltnummer og type drivstoff (disse
opplysningene er angitt i leieavtalen).

5.2. Tredjeparter
Kontraktsfestede
tjenesteleverandører
for jevn drift av
plattformen

Våre kontraktsmessige tjenesteleverandører er ansvarlige for:
- At vår plattform kjøres og hostes på eksterne servere;
- Aktivering av levering av tjenesten via tredjeparts
programvareverktøy (for eksempel gjennom integrasjon med våre
APIer).
Disse tjenesteleverandørene har kun tilgang til personopplysningene
for å drive slike tekniske tjenester.
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Kontraktsfestede
tjenesteleverandører
for en jevn drift av
leieforholdet
(kundestøtte, ...)

Våre kontraktsmessige tjenesteleverandører er ansvarlige for:
- Verifisere brukernes identitet;
- Utføre tekniske kontroller for å validere kjøretøyenes tilstand;
- Behandle krav eller tvister relatert til utleie;
- Tilby betalingstjenester.
De har kun tilgang til personopplysningene som er nødvendige for å
utføre sine tjenester som inkluderer:
- Kontoinformasjon;
- Undersøkelsesinformas
jon;
- App-data;
- Kjøretøyinformasjon;

Forsikring
(IF, for norske brukere,
Axa
for
franske
brukere og Allianz for
alle andre brukere,
Veihjelp
(ACTA);
Getarounds
ekspertisepartner
(Dekra)

- Leietakers
og
bileiers
betalingsopplysninger;
- Getaround Connect-informasjon;
- Nettstedsinformasjon;
- Meldinger utvekslet via plattformen.

Hvis en hendelse (f.eks. skade, havari,...) oppstår under utleien, kan
følgende personopplysninger deles med dem:
- Leietakeropplysninger, inkludert leietakers betalingsopplysninger;
- Bileieropplysninger inkludert bileiers betalingsopplysninger;
- Kjøretøyinformasjon;
- Dokumenter knyttet til skaden, slik som bilder, sitater, rapporter.
I tilfelle en ulykke med en tredjepart, kan vår forsikring sende noen av
personopplysningene
oppført
ovenfor
til
tredjepartens
forsikringsselskap.

Tredjepartsforsikring
(hvis aktuelt)
Juridiske myndigheter

I samsvar med gjeldende lovbestemmelser kan Getaround bli pålagt å
gi informasjon til straffeforfølgelsesmyndigheter og domstoler for
påtaleformål.
I slike situasjoner vil Getaround sende de forespurte
personopplysningene uten å varsle deg.
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6. Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du bruke dem?
Du kan utøve følgende rettigheter knyttet til personopplysningene:
Rett til innsyn: for å få tilgang til personopplysninger vi har om deg;
Rett til å korrigere: å endre unøyaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv;
Rett til sletting: for å be om sletting av en eller flere av dine personopplysninger;
Rett til begrensning av behandlingen; å be om at Getaround midlertidig slutter å bruke
noen av dine personopplysninger.
➔ Rett til dataportabilitet: å overføre til en annen tjeneste alle eller noen av
personopplysningene som du oppga på plattformen og hvis juridiske grunnlag er
kontrakten eller samtykket.
➔ Rett til å protestere: slutte å motta kommersiell/markedsføringskommunikasjon.
➔
➔
➔
➔

For å utøve noen av disse rettighetene (bortsett fra retten til å korrigere og retten til å protestere
som du kan gjøre direkte via kontoen), kan du sende en e-post til eu.privacy@getaround.com
(privacy-uk@getaround.com for UK og personvern@ getaround.com for Norge). Vi vil svare innen
maksimalt én (1) måned etter mottatt e-post.
For spørsmål om personopplysningene dine kan du kontakte oss på følgende adresse:
dpo-eu@getaround.com.
Du har også muligheten til å sende inn en klage til CNIL «Commission Nationale Informatique et
Libertés» (norsk: Nasjonal kommisjon for informatikk og frihet).

12

