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TJÄNSTERNAS ANVÄNDARVILLKOR OCH DATASKYDDSBESKRIVNING

Välkommen som medlem i Citycon Abp:s ("Citycon")
Gemenskapskundsystem och som användare av de tjänster som är
anslutna till och som kommer att anslutas till systemet ("Tjänster").
Med Tjänsterna strävar Citycon efter att förbättra din kundupplevelse,
samt att utveckla sin affärsverksamhet. För att uppnå detta mål
behöver vi ha möjlighet att samla in och behandla information om dig
och övriga konsumenter som handlar i våra köpcentrum ("Kunder"),
inklusive Kundernas beteende, rörlighet och intressen.
Genom att ge oss information och godkänna insamlingen av dina
personuppgifter möjliggör du tillhandahållandet av Tjänsterna till dig
och förbättrar din kundupplevelse.
 Jag har läst Tjänsternas användarvillkor och jag godkänner dem.
I synnerhet bekräftar jag, att:
 Jag förstår att användningen av Tjänsterna förutsätter att
mina personuppgifter samt platsinformation behandlas och
delas med tredje parter på det sätt som beskrivs i
Dataskyddsbeskrivningen och jag ger mitt uttryckliga
samtycke därtill.
 Jag godkänner att direktmarknadsföring skickas till min epost.
 Jag godkänner att direktmarknadsföring skickas till mig per
textmeddelande.
 Jag har fyllt 15 år.
Dessa användarvillkor skapar ett bindande avtal mellan dig och
Citycon gällande Tjänsterna. I dataskyddsbeskrivningen, som är en
del av de här användarvillkoren, berättar vi närmare om hur dina
personuppgifter behandlas och hur vi förbinder oss att säkerställa din
integritet vid behandlingen.
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1
TJÄNSTERNAS MÅLGRUPP OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOR
Tjänsterna är endast avsedda för de personer som anslutit sig till
Gemenskapskundsystemet. För att kunna ansluta dig till
Gemenskapskundsystemet bör du vara minst 15 år gammal.
Eftersom användningen av Tjänsterna förutsätter användningen av en
programvara som erbjuds av Citycon på Internet, en mobilapplikation
som erbjuds av Citycons samarbetspartner eller någon annan
teknologisk lösning som erbjuds i framtiden ("Applikationer") och
eftersom Tjänsterna innehåller material, vars immateriella rättigheter
tillhör Citycon eller sådana tredje parter, som har gett Citycon
nyttjanderätt till det ifrågavarande materialet, innebär användningen
av Tjänsterna även villkor om immateriella rättigheter och
användnigen av Applikationerna.
Användningen av Tjänsterna förutsätter även insamling och
behandling av dina personuppgifter samt din mobilenhets
platsinformation. Därav beskriver vi närmare i
dataskyddsbeskrivningen, som är en del av de här användarvillkoren,
varför och hur vi behandlar dina personuppgifter och
platsinformation, samt ber om ditt samtycke till behandlingen av den
här informationen.
Bekanta dig noggrant med de här användarvillkoren. Genom att
installera Applikationen som erbjuds av Citycon och som gäller
Tjänsterna, registrera dig som användare av Tjänsterna eller någon
enskild Tjänst eller genom att på annat sätt ta i bruk Tjänsterna eller
använda Tjänsterna, bekräftar du att du läst, förstått och godkänt
dessa användarvillkor och att du givit ditt samtycke till behandlingen
av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsbeskrivningen.
2
DATASKYDDSBESKRIVNING
2.1
Integritetsskydd
Skydd av privatliv är en viktig del av Citycons ansvarsfulla
verksamhetsprinciper, och vi anser att integriteten för alla som
anslutit sig till Gemenskapskundsystemet är viktig.
Citycon förbinder sig att skydda din integritet som medlem av
Gemenskapskundsystemet och att följa lagstiftning som gäller
behandlingen av personuppgifter och dataskydd. Citycon behandlar
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dina personuppgifter i enlighet med principerna som beskrivs i punkt
2 i de här användarvillkoren.
I punkt 2 i de här användarvillkoren lämnas de uppgifter om
insamling och behandling av personuppgifter som ska lämnas till den
registrerade enligt 25 § i personuppgiftslagen (1998:204).
2.2
Allmän information om förandet av register
Personregistret heter "Gemenskapskundsystem" ("Kundregister") och
som registeransvarig fungerar Citycon Abp, Iso Omena,
Suomenlahdentie 1, FI-00230 Espoo.
2.3
Registrets datainnehåll
De personuppgifter som samlas i Kundregistret är huvudsakligen
uppgifter som du antingen givit oss direkt eller uppgifter som samlats
och bildats vid din användning av Tjänsterna.
Dina uppgifter kan i enlighet med lagen förenas och kompletteras
med uppgifter som fåtts från andra källor eller som härletts från
sådana källor.
Vi samlar personuppgifter direkt från dig i följande sammanhang:
-

då du beställer vårt nyhetsbrev;

-

då du registrerar dig i Gemenskapskundsystemet;

-

då du använder våra tjänster;

-

då du besvarar våra kundförfrågningar;

-

då du deltar i våra tävlingar eller lotterier;

-

då du ger oss feedback, till exempel via vår websidas
feedbacksektion; och

-

då du besöker köpcentrum eller affärslokaler som vi verkar i eller
då du på annat sätt är i kontakt med oss.
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Uppgifter om dig från andra källor som vi i framtiden då vi utvecklar
våra Tjänster kan förena med dina övriga personuppgifter som vi
behandlar är till exempel:
-

uppgifter från folkbokföringen, Transportstyrelsen eller uppgifter
från något annat offentligt register;

-

uppgifter från andra kund- eller stamkundssystem, exempelvis
uppgifter som berör dig och som fås från system i affärerna i de
köpcentrum vi är verksamma i; samt

-

uppgifter om dig från sociala medier, såsom Facebook, Twitter,
Google +, LinkedIn, Pinterest, Tumblr eller Instagram.

För att vi ska kunna få tillgång till uppgifter som berör dig från dylika
register som förvaltas av tredje parter, förutsätter det att den
ifrågavarande tredje parten har rätt att lämna ut uppgifterna till oss.
Kundregistret kan innehålla följande personuppgifter
("Kunduppgifter"):
-

fullständigt namn;

-

kontaktuppgifter (bland annat e-postadress, gatuadress,
postanstalt, postnummer, telefonnummer);

-

identifieringsuppgifter (bland annat kön, födelseår);

-

uppgifter om dina levnadsförhållanden och familjeförhållanden
(bland annat civilstånd och antalet barn);

-

uppgifter om din sociala och ekonomiska ställning (bland annat
ditt yrke och information om din inkomstklass);

-

uppgifter om den anordning eller kontakt du använder (bland
annat anordningsidentifikation, MAC-adress, anordnings modell,
operativsystem och IP-adress);

-

uppgifter om din kundrelation (bland annat dina intresseområden,
de tjänster du använder och information om de produkter och
tjänster du köpt av oss eller tredje parter, såsom av affärer som
finns i sådana köpcentrum vi är verksamma i, det vill säga din
köphistorik);

-

uppgifter om dina användarvanor i parkeringshallar och
parkeringsutrymmen, som finns i köpcentrum vi är verksamma i;
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-

registernummer och övriga uppgifter om det fordon du använder
(bland annat uppgifter om fordonets ägare, märke och årsmodell);

-

marknadsföringsinformation (medräknat din konsumentprofil,
som vi definierat);

-

nödvändiga uppgifter för att sköta kundrelationen (bland annat
information om de kontaktmetoder du föredrar); samt

-

uppgifter om hur du använder och besöker Tjänsterna (medräknat
eventuell lagrad platsinformation om dina besök i köpcentrum
eller andra liknande affärslokaler som ägs eller förvaltas av oss).

2.4
Skydd av registret och principerna för behandling
Citycon följer god informationshanteringssed samt
personuppgiftslagens krav gällande aktsamhetsplikt och skydd av
personuppgifter. Vidare eftersträvar Citycon att på alla skäliga vis
säkerställa att ditt integritetsskydd inte kränks vid något skede av
behandlingen av dina personuppgifter. Vid behandlingen av dina
uppgifter strävar vi efter att uppmärksamma att behandlingen är
sakligt motiverad och nödvändig med beaktande av det beskrivna
användningsändamålet. Vi behandlar inte personuppgifter mer
omfattande än vad som kan anses nödvändigt för respektive
användningsändamål. Om möjligt strävar vi efter att anonymisera
informationshelheter då vi inte behöver identifiera enskilda Kunder.
Citycon och Citycons potentiella samarbetspartners som deltar i
behandlingen av personuppgifter vidtar de nödvändiga tekniska och
organisatoriska åtgärderna för att skydda personuppgifter mot
obehörig åtkomst, oavsiktlig eller olaglig förstörning, ändring,
utlämnande, översändande, eller någon annan form av olaglig
behandling.
Endast de av Citycons eller Citycons samarbetspartners arbetstagare
som till följd av sina arbetsuppgifter har ett behov att behandla dina
personuppgifter och som är särskilt berättigade därtill har tillgång till
de uppgifter du gett. Vidare upprätthåller vi en noggrann
åtkomsthantering av användaridentifikation för de Citycons och
Citycons samarbetspartners arbetstagare, som antingen har tillgång
till databaserna där användaruppgifterna förvaras eller till de servrar
som upprätthåller våra Tjänster. Gemenskapskundsystemet och
informationen som är lagrad däri är bland annat skyddade med
begränsningar i användarrättigheterna och lösenord, som endast
innehas av de personer som är befullmäktigade användare av
systemet.
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2.5
Utlämnande och översändande av uppgifter
Som utgångspunkt lämnar Citycon inte ut dina personuppgifter till
tredje parter, såvida inte annat framgår av dessa användarvillkor.
Citycons koncernbolag och underleverantörer som på uppdrag av den
registeransvariga behandlar personuppgifter eller erbjuder tjänster
anses inte vara tredje parter. Citycon tillser att mottagaren har en
laglig grund att behandla uppgifterna och förbinder sig att följa
svensk lagstiftning om behandlingen av personuppgifter eller
Europeiska unionens motsvarande lagstiftning, samt behandlar dina
personuppgifter i enlighet med Citycons anvisningar och dessa
användarvillkor.
Dina personuppgifter kan endast lämnas ut till tredje parter, såsom
Citycons samarbetspartners, med ditt särskilda samtycke. Genom att
godkänna dessa användarvillkor ger du ditt uttryckliga samtycke till
att vi lämnar ut dina personuppgifter i syfte att möjliggöra
marknadsföring eller annan kommersiell verksamhet, till exempel till
följande av oss utvalda parter:
-

affärer som befinner sig i köpcentrum eller andra liknande
affärsfastigheter där Citycon verkar och företagen bakom
affärerna;

-

företag som överväger att hyra en affärslokal i ett köpcentrum
eller en annan liknande affärsfastighet som Citycon verkar i;

-

företag som Citycon har marknadsföringssamarbete med;

-

andra företag som verkar eller erbjuder tjänster i köpcentrum eller
andra liknande affärsfastigheter.

Citycon tillser att dylika tredje parter förbinder sig att följa Sveriges
eller Europeiska unionens lagstiftning om behandlingen av
personuppgifter och dataskydd, samt förbinder sig att behandla dina
personuppgifter i enlighet med god informationshanteringssed.
De företag som kommer att behandla dina uppgifter till följd av
utlämnandet kan förena de uppgifter de fått av oss med övriga
uppgifter de har om dig sedan tidigare på någon annan grund.
Utöver det som framgår ovan kan dina personuppgifter lämnas ut till
tredje parter utan ditt samtycke ifall lagen eller en
myndighetsbestämmelse förpliktar därtill eller om Citycon på
grundval av noggrann prövning anser sig ha en grundad orsak att
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överlåta uppgifterna, till exempel i sådana särskilda situationer där vi
anser att utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt för att skydda dina
eller någon annan persons vitala intressen.
Dina personuppgifter utlämnas eller översänds inte utanför
Europeiska unionens territorium eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet utan lagstadgad grund. Citycon eller Citycons
underleverantörer och samarbetspartners kan vid utförandet av
Tjänsterna eller vid behandlingen av personuppgifter utnyttja företag
som befinner utanför Europeiska unionens territorium eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller använda arbetskraft
eller övriga resurser som befinner sig utanför Europeiska unionens
territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att
producera Tjänster eller behandla personuppgifter. Det är även
möjligt att någon av Citycons samarbetspartners som Citycon väljer
att på ovannämnda grunder utlämna uppgifter till befinner sig utanför
Europeiska unionens territorium eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Nödvändigt översändande av personuppgifter
genomförs alltid på ett sätt som uppfyller de krav som ställs i
lagstiftningen om översändande av uppgifter.
Innan Citycon utlämnar uppgifter överväger Citycon alltid om
uppgifterna kan utlämnas i anonymiserad form. Om anonymiseringen
tekniskt och enligt Citycons beskrivna användningsändamål är
möjlig, strävar Citycon i första hand att avtala om att utlämna
uppgifterna i sådan form att enskilda Kunder inte kan identifieras.
Istället för att utlämna uppgifter kan Citycon även åta sig att utföra
marknadsföringsåtgärder på uppdrag av sina hyresgäster eller
samarbetspartners. Då är Kundernas personuppgifter ständigt och
enbart i Citycons besittning, men Citycon skickar
marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden till sina Kunder för
sådana hyresgästers och samarbetspartners del och/eller i deras namn.
2.6
Uppgifternas användningsändamål
Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är:
-

att sköta och förvalta kundrelationen mellan dig och Citycon eller
någon motsvarande relation och att administrera registret; och

-

att möjliggöra Tjänsternas och övriga Citycons nuvarande och
framtida tjänsters och/eller produkters förverkligande,
upprätthållande och vidareutveckling samt att skapa mervärde för
Citycons affärsverksamhet.
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Till den del vårt användningsändamål inte förutsätter identifiering av
en enskild person anonymiserar vi de uppgifter vi har i vår besittning.
Detta innebär att en enskild medlem av Gemenskapskundsystemet
inte kan identifieras på basis av de uppgifter vi behandlar eller lämnar
ut. Till exempel då vi producerar olika rapporter till företag som är
hyresgäster i de köpcentrum som vi verkar i gör vi på så vis.
2.7
Dina rättigheter
Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter som lagrats i
Gemenskapskundsystemet och rätt att be att felaktiga uppgifter
korrigeras. Till följd av Tjänsternas karaktär kan du i regel fortgående
ändra och granska många av uppgifterna som rör dig, så som din
adress och dina kontaktuppgifter, via Tjänsternas användargränssnitt.
Vidare har du rätt att ge och återta ditt kanalspecifika samtycke (epost/textmeddelande) till elektronisk direktmarknadsföring eller helt
förbjuda att elektronisk direktmarknadsföring riktas till dig. Om du
gett ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring kan Citycon
och dess aktuella samarbetspartners, så som företag som verkar i
köpcentrum som ägs av Citycon och övriga av Citycon noggrant
utvalda parter, rikta elektronisk direktmarknadsföring till de
kontaktuppgifter du angivit. I vissa fall kan möjligheten att rikta
elektronisk direktmarknadsföring vara en förutsättning för
ibruktagandet av Tjänsterna eller deras användning. I dylikt fall
förbehåller Citycon rätten att avbryta eller hindra tillträdet till
Tjänsterna om användaren inte ger sitt samtycke till eller återtar sitt
samtycke till elektronisk direktmarknadsföring.
Användningen av Tjänsterna medför att dina uppgifter används för
profilering. Med profilering avses att på basis av dina uppgifter som
grundar sig på ditt individuella beteende och egenskaper skapa en
möjligast välbeskrivande profil av dig som konsument och kund,
vilken sedan kan tillämpas i marknadsföring samt som stöd vid tjänstoch produktutveckling. Profilerna utnyttjas vid marknadsföring och
allokering av Tjänsternas innehåll genom att rikta personifierad
annonsering och marknadsföring i samband med Tjänsterna och
genom att utnyttja andra kanaler. Annonseringen och
marknadsföringen som riktas genom våra Tjänster är kundspecifika.
Profilering är en väsentlig del av medlemskapet i
Gemenskapskundsystemet. Du har rätt att motsätta dig profilering,
men då kan du tyvärr inte ansluta dig som medlem i
Gemenskapskundsystemet eller ta Tjänsterna i bruk.
Om du vill avsluta ditt medlemskap i Gemenskapskundsystemet har
du rätt att rikta en begäran till oss om utplåning av dina uppgifter från
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vårt Gemenskapskundsystem. Vi handlar i enligt med din begäran,
ifall vi inte har en lagbaserad orsak att förvara dina uppgifter.
2.8
Användning av cookies
Användningen av Tjänsterna kan förutsätta användning av Citycons
websidor. Liksom många andra företag använder även Citycon
cookies eller motsvarande teknologi för att spara information om
tjänsternas användning i syfte att förbättra Tjänsternas brukbarhet och
besökarnas användarerfarenheter samt för att möjliggöra profilering
av besökarna och effektivt riktande av marknadsföring. Dessa villkor
om användningen av cookies beskriver vad cookies är och hur vi
använder dem eller annan teknologi som lagrar uppgifter vid
användningen av tjänster på Citycons websida och i Applikationer.
Tekniskt sett är en cookie en kort textfil som nätservern lagrar på
användarens apparat. På detta sätt kan man samla information om hur
och när Tjänsterna används och av vilka andra websidor användaren
är intresserad.
Förutom cookies kan den teknologi som Citycon använder och som
möjliggör sparande av information om tjänstens användning även
innehålla övrig webspårningsteknologi såsom pixeltaggar, Flashcookies (lokalt delade objekt), HTML5 lokallagring, hårdvarubaserad
identifikation, operativsystemsbaserad identifikation, transparenta
GIF-bilder och webfyrar.
Om du inte vill motta cookies då du besöker Citycons websida kan du
ändra dina inställningar i din webbläsare så att du får meddelande då
cookies skickas till din apparat. Du kan även begränsa användningen
av cookies eller förhindra dem helt genom att ändra inställningarna i
din webbläsare. Om du väljer att förhindra cookies är det möjligt att
du inte kan använda Citycons Tjänster eller vissa av deras
egenskaper.
2.9
Behandling av platsinformation
I de köpcentrum som vi verkar i utnyttjar vi teknologi som möjliggör
uppföljande av kundflödet i utrymmena och lokalisering av en enskild
mobilenhets platsinformation. Teknologin baserar sig på automatisk
lagring av signaler som sänds från mobilenheter som används eller är
öppna i köpcentren (till exempel trådlös lokalnättekniks WLANsignaler eller Bluetooth-standardmässiga radiovågor avsedda för
trådlös kommunikation).
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Vi kan även lagra platsinformation som vi fått i vårt bruk på annan
grund, exempelvis information om de köpcentrum där du använt våra
Tjänster.
Syftet med behandlingen av platsinformation är att hjälpa oss att
bättre förstå våra kunders beteende och agerande för att möjliggöra en
så okomplicerad och givande kunderfarenhet som möjligt samt att
erbjuda faktabaserad information för att utveckla vår
affärsverksamhet och för att uppfylla behoven hos de affärer som är
hyresgäster i våra köpcentrum.
En del av teknologin vi använder kan möjliggöra att den lagrade
platsinformationen förenas med en enskild, av oss identifierbar,
mobilenhet eller person (som till exempel lösningar som möjliggör så
kallad näridentifiering som grundar sig på iBeacon-teknologi eller
NFC-teknologi). I dylika fall är syftet med behandlingen av
platsinformation i första hand att noggrant lokalisera en enskild
användare, vilket till exempel möjliggör att rikta tilläggstjänster,
tilläggsegenskaper eller erbjudanden till användaren. Vi kan lagra den
information som uppstår på basis av identifieringen vid användningen
av tilläggstjänster, tilläggsegenskaper eller erbjudanden som en del av
de redan lagrade uppgifterna om användaren.
Platsinformationen är lagrad så länge det är nödvändigt med
beaktande av det ovannämnda användningsändamålet.
Citycon kan utlämna lagrad platsinformation till utvalda
samarbetspartners samt andra tredje parter i enlighet med vad som
beskrivits i denna dataskyddsbeskrivning om utlämning av
personuppgifter.
Om du inte vill att vi lagrar din platsinformation då du besöker de
köpcentrum vi verkar i kan du ändra din mobilenhets eller i vissa fall
eventuellt din mobilapplikations inställningar eller koppla bort dessa
egenskaper från den apparat du använder. Om du väljer att möjliggöra
automatisk lagring av din platsinformation ger du vid godkännandet
av de här användarvillkoren samtidigt ditt samtycke till behandlingen
av din platsinformation i enlighet med dessa användarvillkor.
Eftersom vårt användningsändamål som utgångspunkt inte förutsätter
identifiering av en enskild person anonymiserar vi i allmänhet den
platsinformation vi har i vår besittning. Detta innebär att en enskild
medlem av Gemenskapskundsystemet inte kan identifieras på basis av
de uppgifter vi behandlar eller lämnar ut.

11 (14)

3
TJÄNSTERNAS ANVÄNDARVILLKOR
Tjänsterna utgörs av elektroniska tjänster i den form de vid varje
tillfälle är, vilka produceras eller distribueras av Citycon eller
Citycons samarbetspartners genom Applikationer, alltså i huvudsak
tjänster publicerade på köpcentrets www-sida eller distribuerade
genom en mobilapplikation som Kunden laddat ner.
Tjänsternas är ämnade att förbättra din kundupplevelse genom att ge
dig tillgång till sådana elektroniska tjänster som vi bedömer vara
meningsfulla och ändamålsenliga för det här syftet samt att utveckla
vår affärsverksamhet.
Du får tillgång till Tjänsterna i den form de vid varje tillfälle är.
Du har inte rätt att:
-

kopiera eller använda Tjänsterna eller deras material till annat än
de ovan nämnda, begränsade ändamålen;

-

sälja, distribuera eller på annat sätt överföra Tjänster eller deras
material till tredje part;

-

skapa härledda verk av Tjänsterna eller deras material;

-

använda Tjänsterna eller deras material för något som helst
kommersiellt syfte, såsom att sälja material som skapas vid
användningen av Tjänsterna eller för annat kommersiellt syfte;
eller

-

tillåta tredje part att göra något av det ovannämnda.

Du är även medveten om, att:
-

Citycon inte garanterar att Tjänsterna är tillgängliga utan avbrott
och att den information du lagrar i Tjänsterna till exempel till
följd av serverns driftstopp kan vara oåtkomlig och uppgifter och
övrigt material oförutsett kan förstöras eller försvinna varaktigt,

-

Citycon när som helst och utan ersättning har rätt att ändra
Tjänsternas och därtill hörande Applikationers
användargränssnitt, funktioner, egenskaper, innehåll eller andra
kännetecken utan att meddela om det i förväg eller upphöra att
tillhandahålla Tjänsterna tillsvidare eller fullständigt,
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-

Tjänsterna, inklusive det material de innehåller, levereras i
"befintligt skick". Citycon frånsäger sig för sin egen del, för
materialets rättighetsinnehavares del och för sådana tredje parters
del som eventuellt distribuerar tjänsterna från alla uttryckliga eller
indirekta försäkringar och garantier gällande Tjänsterna, det
material de innehåller eller resultatet av deras användning,
inklusive de uppgifter som matats in i Tjänsterna (av dig eller
Citycon) samt deras riktighet, funktionsduglighet, felfrihet,
lämplighet för ett särskilt ändamål, lämplighet för det ändamål för
vilket tjänster av samma slag i allmänhet används eller kan
användas, samt från ansvar på grund av intrång i tredje parters
immaterialrättigheter och besvarande av anspråk och
invändningar i samband därmed.

-

Citycon frånsäger sig för sin egen del, för materialets
rättighetsinnehavares del och för sådana tredje parters del som
eventuellt distribuerar tjänsterna från ansvaret för alla skador,
kostnader, avgifter eller andra påföljder på basis av lag eller avtal,
som har orsakats av användningen av Tjänsterna, medräknat
skador i din mobilenhet eller dator, försvinnande av information,
problem med användningen av Tjänsterna samt övriga direkta,
indirekta, särskilda, omedelbara och medelbara skador.

Som Tjänsternas användare är du skyldig att hålla ditt personliga
lösenord hemligt och inte överlåta det till utomstående. Ifall
lösenordet kommer till en utomståendes kännedom eller om du
misstänker att det kan ha hänt, är du skyldig att utan dröjsmål
meddela Citycon om detta.
Tjänsterna kan innehålla material som utomstående sparat. Tjänsterna
och det material som de innehåller skyddas av svenska och
internationella bestämmelser om upphovsrätt, varumärkesrätt och
patenträtt samt övriga immateriella rättigheter. Tjänsternas otillåtna
kopiering eller delning kan leda till civil- eller straffrättsliga
påföljder.
Vissa hypertextlänkar i Tjänsterna leder användaren till websidor som
inte är i Citycons besittning. Genom att aktivera vilken som helst av
hypertextlänkarna, lämnar du den krets av Tjänster som Citycon
erbjuder. Citycon ansvarar inte till någon del för innehållet på en
tredje parts webplats till vilken det finns en hypertextlänk och ger
inga garantier gällande innehållet på dylika webplatser. Citycon kan
inte övervaka sådana webplatsers karaktär eller innehåll och
rekommenderar inte dylika webplatser, den information som finns på
dem eller någon tredje parts produkter eller tjänster. Försäkra dig om
att du läser de delar av tredje parters webplatser som gäller rättsliga
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förfaringssätt och dataskydd om du förflyttar dig till sådana
webplatser.
4
ÖVRIGA VILLKOR
På dessa villkor tillämpas Sveriges lag.
Citycon har rätt att ensidigt ändra eller komplettera dessa villkor
genom att meddela om sådana ändringar i Tjänsterna, på sin webplats
eller genom att kontakta dig på något annat sätt. Vi begär ditt
tilläggssamtycke till alla väsentliga ändringar. Ändringen är giltig då
anmälan om den har skickats eller då ändringen är synlig i samband
med användningen av Tjänsterna eller på Citycons webplats.
Citycon har rätt att fritt överföra det avtal som bildas av dessa
användarvillkor till en tredje part genom att meddela om det till dig i
Tjänsterna, på sin webplats eller genom att kontakta dig på något
annat sätt.
Om något eller några villkor i dessa användarvillkor konstateras vara
ogiltigt eller sådant att det eller de inte kan verkställas, skall de övriga
villkoren enligt tillämplig lag tolkas så att de så noggrant som möjligt
motsvarar det ursprungliga syftet med dessa villkor och i övrigt
förblir villkoren fullständigt giltiga.
Om Citycon inte åberopar någon rätt som den har enligt dessa
användarvillkor eller i något fall frånträder att åberopa någon rättighet
som den har enligt dessa villkor, begränsar det inte Citycons rätt att
senare åberopa sina rättigheter som framgår ur respektive villkor eller
andra villkor som är förenliga med dessa villkor.
5
TILLÄGGSINFORMATION OCH KONTAKT

Ifall du har frågor gällande Tjänsterna, behandlingen av dina
personuppgifter eller dessa användarvillkor ber vi dig kontakta
adressen info@citycon.com
Anmälningar eller krav som gäller det avtal som bildas av dessa
användarvillkor ska omedelbart skickas per e-post till adressen
info@citycon.com eller per post till adressen Integritetsskydd,
Citycon Abp, Iso Omena, Suomenlahdentie 1, FI-00230 Espoo.
Vid ärenden gällande granskning och begäran om utplåning av
personuppgifter som beskrivits i punkt 2.7, bör ett egenhändigt
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undertecknat brev skickas till adressen Integritetsskydd, Citycon Abp,
Iso Omena, Suomenlahdentie 1, FI-00230 Espoo.

