Privacy policy.
Din mobila enhet.
Vi kan komma att tillhandahålla funktioner som är beroende av användning av ytterligare information på
din mobila enhet, eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din mobila enhet som kommer att förbättra
din upplevelse av Citybikes, men som inte är nödvändiga för att använda Citybikes. Till exempel kan vi be
om tillåtelse att utläsa din position, eller tillåta dig att ladda upp bilder till en felrapport. Att du ger oss
sådan tillåtelse betyder inte att de ger oss obegränsad tillgång till den här informationen eller att vi
kommer att få tillgång till specifik information utan din tillåtelse. För varje typ av information som anges
i detta avsnitt kommer vi att be om din tillåtelse innan vi tar del av sådan information eller sådana funktioner
i din mobila enhet. Om du ger din tillåtelse kommer vi att samla in sådan information för de särskilda
ändamål som vi anger när vi ber om din tillåtelse. Du behöver inte ge oss en sådan tillåtelse för att kunna
använda Citybikes och att du accepterar den här Integritetspolicyn betyder inte att du har gett oss tillåtelse
att få tillgång till den här informationen.

Mer specifikt gäller:
•

Bilder och kamera: Vi kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först få din
uttryckliga tillåtelse och vi kommer aldrig att skanna eller importera ditt bildbibliotek eller din kamera
rulle. Om du ger oss tillåtelse att komma åt dina bilder eller din kamera kommer vi bara att använda
bilder som du specifikt väljer att dela med oss. (Du kan använda vår applikation för att välja den eller
de bilder du väljer att dela, men vi kommer aldrig att importera bilder som du tittar på, utom de som du
uttryckligen delar.)

•

Plats: Vi kommer inte att samla in eller använda den specifika platsen för din mobila enhet (genom att
använda till exempel GPS eller Bluetooth) utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Om du väljer att
dela platsinformation men sedan ångrar dig har du alltid möjlighet att sluta dela.
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Privacy policy.
Your mobile device.
We may provide features that rely on the use of additional information on your mobile device, or which
require access to certain services on your mobile device that will enhance your experience of Citybikes,
but that is not a necessity to be able to use Citybikes. For example, we ask for your permission to determine your location or allow you to upload images to an error report. However, such permission does not
mean that you give us unlimited access to this information, or that we will gain access to specific information
without your permission. For each type of information listed in this section, we will ask for your permission
before we partake of such information or features on your mobile device. If you give your permission,
we will collect such information for the specific purposes outlined when we ask for your permission.
You do not need to give us such permission in order to be able to use Citybikes and the acceptance of
this Privacy Policy does not mean that you have given us permission to access this information.

More specifically:
•

Pictures and camera: We will not gain access to your pictures or camera without first obtaining your
explicit permission, and we will never scan or import your photo library or camera roll. If you give us
permission to access your photos or your camera, we will only use the images you specifically choose
to share with us. (You can use our application to select the photo or photos you choose to share, but
we will never import the images, except the ones you explicitly share.)

•

Location: We will not collect or use the specific location of your mobile device (by using GPS or Bluetooth, for example) without first obtaining your permission. If you choose to share location information,
but then change your mind, you always have the option to stop sharing.
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