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Dataskyddspolicy 
Att skydda våra medlemmars privata uppgifter är viktigt för oss och du kan känna dig 
säker när du använder StayFriends alla tjänster. I våra tjänster ingår huvudsakligen det 
sociala nätverket som gör det möjligt för dig att återuppta kontakten med före detta 
skolkamrater och vänner. Våra tjänster finns tillgängliga på olika typer av enheter, 
huvudsakligen via våra webbsidor och appar. Härefter betecknas hela utbudet som ryms 
under namnet StayFriends, inklusive alla våra erbjudanden och funktioner oavsett på 
vilket sätt detta tillgängliggörs och med vilken enhet som ”tjänst” eller ”tjänster”. Om 
någon av regleringarna endast avser en viss del av utbudet eller en viss typ av 
användning eller tillgängliggörande benämns detta uttryckligen med t.ex. ”webbsida” 
eller ”app”. 

 
Vi lägger stor vikt vid att värna om din privatsfär när vi behandlar dina uppgifter. Alla 
uppgifter som sparas när du använder dig av våra tjänster behandlas enligt gällande 
lagar. 

 
I följande text informerar vi om hur personliga uppgifter sparas och behandlas vid det 
allmänna användandet av våra tjänster (oberoende av om tjänsten verkligen används) 
och eventuellt utöver det. I slutet av denna dataskyddspolicy finner du dessutom allmän 
information – exempelvis om den registrerades rättigheter eller allmänna tillägg till 
redan nämnda behandling, såsom lagringstid. 
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Användande av våra tjänster 
Allmän datalagring vid användande av våra tjänster 

Vid användande av våra tjänster, rent informativt eller i sammanhang med användande av våra 
tjänster, lagrar vi personuppgifter som överförs till oss via din webbläsare. Om du vill använda 
våra tjänster lagrar vi följande uppgifter vilka krävs för att kunna visa våra tjänster samt 
upprätthålla stabilitet och säkerhet (Rättsgrund är berättigade intressen enligt art. 6 avs. 1 lit. f) 
i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)). 

Uppgifter Syfte till behandling Lagringstid 
Operativsystem Utvärdering av enheter för att säkerställa 

optimal visning av våra tjänster 
Uppgifterna 
raderas efter 24 
timmar, förutom 
loggfiler som 
raderas efter 
365 dagar. 

Information om webbläsaren 
och version 

Utvärdering av använd webbläsare för att 
kunna optimera våra webbsidor 

IP-adress Visning av tjänsterna på respektive enhet 
Besökets datum och tidpunkt Säkerställande av tjänsternas drift 
Tillverkare och modell av 
smartphones, tablets eller 
andra enheter 

Utvärdering av enhetstillverkare och typer 
av mobila enheter för statistiska syften. 

Loggfiler Säkerställande av tjänsternas drift 

Behandling av uppgifterna för att visa tjänsterna och lagring av uppgifterna i loggfiler är 
nödvändigt för driften av våra tjänster. Därmed finns ingen möjlighet för användaren att 
invända mot detta. 

 

Cookies – Allmän information 

För att kunna visa våra sidor för dig på ett optimalt sätt använder vi oss av cookies. Cookies är 
små textbaserade datafiler som möjliggör att du som användare känns igen för att inte behöva 
verifiera dig varje gång. Dessutom kan cookies hjälpa till att förbättra erbjudanden efter dina 
intressen. På våra webbsidor använder vi sessionscookies och permanenta cookies. Vi sätter 
dessa cookies för att kunna analysera användandet av tjänsterna och kunna ge dig intressant 
information. Du kan använda dig av våra webbsidor utan cookies. I sådana fall måste du ställa in 
i din webbläsare att cookies alltid ska avböjas. Detta innebär dock att vi inte kan garantera att du 
kommer att kunna använda dig och ta del av våra tjänster i full utsträckning. 

 

Cookies – Distinktion mellan olika typer av cookies 

Tekniskt nödvändiga cookies 
 

Vi sätter cookies för att gestalta våra webbsidor på ett användarvänligt sätt. Vissa element på 
våra internetsidor kräver att webbläsaren som används identifieras när en ny sida öppnas. 

 
Cookiens namn Syfte till bearbetande Rättsgrund för 

bearbetande 
Lagringstid 
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Stayfriends.se Lagring av krypterad 
användarinformation 
(Användaridentifiering 
vid inloggning) 

Inledande av avtal 
(art. 6 avs. 1 lit. b) 
GDPR) alternativt 
berättigat intresse 
(art. 6 avs. 1 lit. f) 
GDPR) 

12 veckor 

Tekniskt nödvändiga cookies krävs inte för att visa webbsidan. Vissa funktioner på webbsidan, 
t.ex. inloggning, kontaktformulär etc. kan då däremot inte användas i full utsträckning. Därmed 
finns ingen möjlighet för användaren att invända mot detta, en inaktivering av cookies kan 
genomföras i varje webbläsares inställningar. 

 

Cookies för att mäta räckvidd 
 

Cookies för att mäta räckvidd samlar information över dina användarvanor av vår webbsida, 
t.ex. besök av webbsidor eller felmeddelanden. Dessa cookies sparar ingen information som 
tillåter identifiering av användaren. Informationen samlas endast på en aggregerad nivå och 
utvärderas därmed anonymt. 

 
Google Analytics 
Vi använder Google Analytics, ett webbstatistikverktyg som tillhandahålls av Google Ireland 
Ltd. (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland „Google“). 
Användandet innefattar användningstypen Universal Analytics. Härigenom möjliggörs att 
uppgifter, sessioner och interaktioner på flera enheter tilldelas ett pseudonymiserat 
användarID och kan på så sätt utvärdera användarens aktivitet på alla enheter sammanställt. 

 
Google Analytics använder s.k. cookies (textfiler) som sparas på din dator och möjliggör en 
analys av användandet av webbsidan. Informationen som skapas i och med ditt användande av 
den här webbsidan överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Om en 
IPanonymisering har aktiverats på den här webbsidan kommer din IP-adress att förkortas av 
Google inom EU:s stater eller andra stater som är parter i avtalet om europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en av Googles 
servrar i USA och förkortas där. Den IP-adressen som från din webbläsare överförs inom ramen 
för Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter från Google. På uppdrag av den här 
webbsidans operatör använder Google denna information för att utvärdera hur du använder 
webbsidan för att sammanställa rapporter över webbsidans aktivitet och att tillhandahålla 
andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till 
webbplatsoperatören. 

 
I dessa syften ligger även vårt berättigade intresse för datahanteringen. Rättsgrund för detta 
användande av Google Analytics är art. 6 avs. 1 lit. f) GDPR. 
Sessioner och kampanjer avslutas efter utgången av en bestämd tidsperiod. Standardmässigt 
avslutas en session efter 30 minuters inaktivitet och kampanjer efter 6 månader. Tidsgränsen 
för kampanjer är högst två år. Mer information om Googles användarvillkor och dataskydd 
finner du under www.google.com/policies/privacy/partners/. 

 
 
I din webbläsares inställningar kan du förhindra att cookies sparas; observera att du i sådana 
fall inte kommer att kunna använda webbplatsen i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra 
att Google behandlar och sparar informationen över ditt användande av webbsidan (inkl. 
IPadress) som sammanställs med hjälp av cookies genom att ladda ner och installera 
webbläsartillägget https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Om du väljer bort cookies 
så förhindras de i framtiden att sparas i din webbläsare när du besöker vår webbsida. För att 
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förhindra att Universal Analytics samlar in data om dina olika enheter, måste du utföra opt-out 
(inaktivera funktionen) på alla system som används. Om du klickar på följande länk kommer 
opt-out-cookien att sättas: Inaktivera Google Analytics 

 
Annonser 
Vi använder cookies i marknadsföringssyfte för att kunna visa intressant reklam för våra 
användare. I detta syfte använder vi även cookies och trackingpixel från våra samarbetspartner, 
t.ex. annonsnätverk. Rättsgrund för detta är art. 6 avs. 1 lit. f) GDPR. Det innebär att 
reklamannonser visas på vår webbsida från nätverk som bl.a. Google och Criteo och Ströer. I 
detta fall placerar vi en entydig cookie för den marknadsförda användaren i respektive 
reklamannons och/eller en trackingpixel i din webbläsare eller läser av den därifrån. När 
reklamannonsen aktiveras, samlas information om ditt besök på StayFriends, till exempel hur 
ofta du har sett en annons och vidarebefordras till reklampartnern. Det sker ingen 
sammankoppling med din användarprofil hos oss. Det genereras eller vidarebefordras heller 
aldrig personuppgifter som exempelvis ditt namn eller din adress. Du kan alltså aldrig 
identifieras med hjälp av dessa uppgifter. Om du inte vill att sådan information ska 
vidarebefordras eller att dessa cookies ska användas på din dator, samt om du vill veta mer om 
hur denna typ av cookies används, besök http://www.minacookies.se/ 

 
En fullständig lista över alla reklamnätverk som vi samarbetar med, de eventuella lagrade 
uppgifterna, lagringstid samt opt-out-länkar och länkar med mer information om dataskydd 
finner du i bilaga 1 (Reklamnätverk) i den här dataskyddspolicyn. 

 

Re-Targeting, Re-Marketing 
 
Utöver redan nämnda tjänster och tekniker används så kallade Re-Targeting- och Re- 
Marketingtekniker på vår webbsida, exempelvis med våra partners Criteo, Google eller 
Facebook. Vi använder denna teknik för att kunna gestalta internetutbudet på ett ännu 
intressantare sätt. Tekniken gör det möjligt att visa annonser på våra partnersidor för personer 
som redan har besökt vår sida. Vi är övertygade om att målinriktad och intresseanpassad reklam 
är intressantare för internetanvändaren än reklam som inte har denna personliga prägel. 
Annonserna på våra samarbetspartners webbplatser visas med hjälp av en cookie-teknik samt 
analys av tidigare användarbeteende på vår webbplats. Den här typen av reklam genomförs helt 
anonymt. Vi sparar inga personuppgifter och inga användarprofiler kopplas ihop med dina 
personuppgifter. 

 
Criteo-Retargeting 
På våra webbsidor används teknik från Criteo GmbH (Unterer Anger 3, 80331 München; 
„Criteo“) för att samla information om våra webbsidebesökares surfbeteende för att kunna 
skapa och visa personanpassad reklam. Criteo kan utvärdera surfbeteendet och därmed visa 
reklamannonser med målinriktade produktförslag, om andra webbsidor har besökts. Du kan 
invända mot criteo retargeting via följande länkar: https://www.criteo.com/privacy/ och 
http://www.criteo.com/deactivate-criteo-banners/ 

 
Vid användande av Criteo-Retargeting behandlas följande uppgifter: IP-adress, webbläsaren du 
använder, din internetleverantör, ursprungs- eller exitsidor, vilka filer du har tittat på vid besök 
av vår webbsida (exempelvis HTML-sidor, grafik etc.), ditt operativsystem, datum och klockslag 
för ditt besök eller clickstream-data. 

 
Aktivering av riktad reklam med hjälp av Criteo-Retargeting bygger på rätten till berättigat 
intresse enligt art. 6 avs. 1 lit. f) GDPR. 
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All data som sparas i syften för Criteo-Retargeting raderas alternativt anonymiseras senast efter 
13 månader eller i anslutning till radering eller spärrande av profil. 

 
Google Remarketing eller ”liknande målgrupper”-funktion 
På våra webbsidor används funktionen Google Remarketing från Google Inc. (1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Denna funktions syfte är att 
visa besökare på vår webbplats intresseanpassade reklamannonser inom ramen för Googles 
reklamnätverk. Webbplatsbesökarens webbläsare sparar så kallade ”cookies”, (textfiler) i din 
dator och möjliggör igenkännande av besökaren, när webbsidan som tillhör Googles 
reklamnätverk öppnas. Om funktionen Google Remarketing används, kan reklamannonser visas 
för besökaren baserat på de webbsidor besökaren tidigare har öppnat. Webbsidans operatör får 
ingen information om innehållet i de överförda uppgifterna eller Googles användande av dessa. 
Enligt egen uppgift sparar Google inga personrelaterade uppgifter i detta förfarande. Om du 
ändå inte vill ha funktionen Google Remarketing kan du inaktivera den genom att göra 
motsvarande inställningar under http://www.google.com/settings/ads eller 
http://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous. Alternativt kan du inaktivera cookies 
för intressebaserad reklam via Network Advertising Initiative genom att följa anvisningarna här: 
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Mer information om Google 
Remarketing och Googles dataskyddsregler finner du här: 
http://www.google.com/privacy/ads/. 

 

Vid användning av Google Remarketing behandlas följande uppgifter: IP-adress, webbläsare, 
webbläsarens språk, besökets datum och klockslag samt en eller flera cookies som din webbläsare under 
omständigheter entydigt identifierar. 
 
Rättsgrunden för aktivering av intressebaserade reklamannonser med Google Remarketing är art. 6 avs. 1 
lit. f) GDPR. 
 
Alla data som sparas i syften för Google Remarketing raderas alternativt anonymiseras efter 9 alternativt 
18 månader. 
 
Google Ads konverteringsspårning 
Vi använder det digitala annonseringsverktyget “Google Ads” och inom ramen för Google Ads 
även konverteringsspårning. Google Ads-kontot är kopplat till kontot för Google Analytics och 
i detta sammanhang sker ett informationsutbyte mellan kontona. Googles konverteringsspårning 
är en analystjänst från Google Ireland Ltd., (“Google”). Om du klickar på en annons från 
Google sätts en cookie för konverteringsspårning på din dator. Dessa cookies är bara giltiga i 30 
dagar, innehåller inga personrelaterade uppgifter och kan således inte användas för personlig 
identifiering. När du besöker bestämda internetsidor på vår webbplats och cookien fortfarande 
är giltig kan Google och vi se att du har klickat på en viss annons och blivit vidarebefordrad till 
denna sida. Varje kund i Google Ads tilldelas en egen cookie. Detta gör att det inte finns någon 
möjlighet att spåra cookies över webbsidorna från Google Ads kunder. Informationen som 
hämtas med hjälp av konverterings-cookien används för att skapa statistik för Google Ads 
kunder som använder sig av konverteringsspårning. Kunderna får då veta hur många användare 
som har klickat på deras annons och vidarebefordrats till en sida som försetts med en 
konverteringsspårningstagg. De får däremot ingen information som kan användas för att 
identifiera den enskilda användaren. 
 
Om du inte vill vara med i konverteringsspårningen kan du invända mot denna genom att 
förhindra att cookies sätts i din webbläsares inställningar (möjlighet att inaktivera cookies). Då 
kommer du inte att finnas med i statistiken för konverteringsspårningen. Mer information och 
Googles integritetspolicy finner du här: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, 
http://www.google.de/policies/privacy/ 
 
Vid användning av Google Ads behandlas följande uppgifter: IP-adress, webbläsartyp, 
webbläsarens språk, datum och klockslag för din begäran samt en eller flera cookies som under 
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vissa omständigheter kan identifiera din webbläsare. 
 
Inom ramen för konverteringsspårningen med Google Ads använder vi kundmatchning som är 
en funktion varvid kundinformation, t.ex. mailadresser genom den enkelriktade hash-algoritmen 
SHA256, elektroniskt och krypterat överförs till Google.  
 
Konverteringsspårningen med Google Ads sker på basis av användarens samtycke genom en 
förfrågan i Cookie Consent Layer enligt art. 7 GDPR. 
 
All information som inhämtats för Google Remarketing raderas respektive anonymiseras inom 
9 respektive 18 månader. 

 
Facebook Remarketing (”Facebook-pixel”) 
På våra webbsidor kan Retageting-funktioner (Custom Audiences) från Facebook användas, 
(Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Med denna funktion kan 
tjänsteleverantören visa riktade reklamannonser för webbsidans besökare, genom att aktivera 
personanpassade, intresserelaterade Facebook-annonser när de besöker det sociala nätverket 
Facebook. För att genomföra funktionen implementeras en Remarketing-tagg av Facebook på 
leverantörens webbsida. Vid besök av webbsidan uppstår en direkt förbindelse med Facebooks 
servrar via dessa taggar. Därigenom överförs vilka av våra webbsidor du har besökt till 
Facebooks server. Facebook kopplar detta till ditt privata Facebook-konto. Sidans leverantör får 
ingen information om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användande av Facebook. 

 
Facebook erbjuder sina användare att stänga av reklamannonser som levererats baserat på 
remarketing av webbplatsbesök. Mer information om detta finner du i Facebooks 
dataskyddspolicy här: www.facebook.com/about/privacy. Om du inte vill att dina uppgifter ska 
samlas in av Custom Audiences kan du stänga av det i din profil under 
www.youronlinechoices.com/se 

Vid användning av Facebook Remarketing behandlas följande uppgifter: IP-adress, besökets 
datum, information om operativsystemet och typ av enhet. 

 
Rättsgrunden för intresseanpassad reklam via Facebook Remarketing är art. 6 avs. 1 lit. f) GDPR. 

 
All data som sparas i syftet Facebook Remarketing raderas eller anonymiseras senast efter 90 
dagar eller i samband med radering eller spärrning av profilen. 

 

Registrering 

Du har möjlighet att registrera dig för våra tjänster på vår webbplats och skapa ett 
användarkonto. Genom registreringen för våra tjänster behandlar och sparar vi olika data 
beroende på vad du anger för uppgifter. Följande data behandlas för att upprätthålla 
användarvillkoren (enligt art. 6 avs. 1 lit. b) GDPR) och sparas tills användaren motsätter sig 
detta, eller tills gällande preskriptionstider har gått ut. 

 
Data Syfte till behandling 

E-postadress Skapande av kundkonto 
Lösenord Skapande av kundkonto 
IP-adress vid 
registrering 

Dataöverföring till webbserver vid 
registrering 

Kön Direkt tilltal/ 
användande av våra tjänster (möjlighet att hittas av gamla 
klasskamrater) 
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Förnamn Direkt tilltal/ användande av våra tjänster (möjlighet att hittas av 
gamla klasskamrater) 

Efternamn Användande av våra tjänster (möjlighet att hittas av gamla 
klasskamrater) 

*Tidigare 
efternamn 

Användande av våra tjänster (möjlighet att hittas av gamla 
klasskamrater) 

*Adress Användande av våra tjänster 
(möjlighet att hittas av gamla klasskamrater) 

Födelsedatum Användande av våra tjänster (möjlighet att hittas av gamla 
klasskamrater) 

Registrerade skolor 
med start- och 
avgångsår 

Användande av våra tjänster (möjlighet att hittas av gamla 
klasskamrater) 

*frivillig uppgift 
 
 
Användande av våra online-tjänster 
Det huvudsakliga syftet med vår tjänst är att hjälpa före detta skol- och klasskamrater att hitta 
varandra och kunna ta upp kontakten med varandra inom vårt nätverk, men även utanför 
nätverket. Detta kan endast ske om du lämnar vissa uppgifter till oss så att vi kan överlämna 
dessa till tredje part. 

 
Vilka uppgifter sparar StayFriends? 

Om du registrerar dig och använder dig av våra tjänster lagrar vi endast de uppgifter som du 
lämnar till oss. Det kan röra sig om: förnamn, efternamn, tidigare efternamn, födelsedatum, 
civilstånd, släktskapsförhållanden, adress, telefonnummer, kreditkortuppgifter, e-postadress, 
avgångsår, skolans namn, skolans adress samt ytterligare personliga uppgifter som smeknamn, 
privata upplevelser och yrkeserfarenhet, adress till en personlig hemsida, minnen och 
berättelser från den gemensamma skoltiden och foton. Om du anger personrelaterade uppgifter 
om tredje part måste du inneha samtycke från den personen till detta. Detta gäller exempelvis 
även om du anger en samlad adresslista för flera skolkamrater eller andra persongrupper. Om 
kontaktmöjlighet finns kommer vi att informera personerna som du har angivit om detta. 

 
Vid inloggning till våra tjänster sparar vi dessutom den vid inloggningen använda epostadressen 
samt IP-adressen du hade vid tillfället. 

 
 

Vid användande av våra tjänster sparar vi besökets datum och vilka delar av tjänsten som har 
tagits i anspråk. Detta inbegriper även sådant som endast har visats. 
För att öka interaktiviteten i våra tjänster sparas besök på andras profilsidor, hämtningsstatus 
för meddelanden, svar på klassträffsinbjudan eller liknande information och ställs även till 
förfogande för andra deltagare i tjänsten. 
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I vilka syften behandlar StayFriends mina uppgifter? 
 

Vi behandlar dina uppgifter för att ge dig möjligheten att hitta och kontakta före detta skol- och 
klasskamrater i men även utanför vårt nätverk. Dessutom ger vi dig möjligheten att bli hittat och 
kontaktad av dessa. För att i största möjliga omfattning göra detta möjligt tillämpar vi förutom 
vårt nätverk även möjligheten att hittas via sökmotorer och skolors elevsidor (se rubriken 
”Skydd och överföring av dina uppgifter”). Vi behandlar även dina uppgifter inom ramen för vad 
som är nödvändigt för att kunna upprätthålla gällande avtal med dig (Användarvillkor). 

 
För vem visar StayFriends uppgifter om mig? 

 
Tillsammans med den eller de skolor som du har gått på visas ditt förnamn, efternamn och 
profilfoto (om det finns) både inom men även utanför tjänsten så länge du inte invänder mot att 
informationen får visas utanför tjänsten. Inom tjänsten visas även under vilken period du har 
gått på skolan. Alla andra uppgifter som du anger på StayFriends kan du med hjälp av 
tillvalsfunktionen antingen välja att visa eller dölja. Om du har valt att visa uppgifterna, syns 
dessa endast för andra medlemmar på StayFriends. Du har även möjlighet att för de enskilda 
uppgifterna ställa in om du vill att de ska synas för tredje part som inte är registrerade på 
StayFriends (t.ex. via sökmotorer eller elevlistor). Om du har aktiverat denna funktion kan du 
närsomhelst välja att stänga av den igen. 

 
Din e-postadress är aldrig synlig. Andra StayFriends-medlemmar kan exempelvis kontakta dig 
via ett internt meddelande-system. Dessa meddelanden mottar du då i din StayFriends-postlåda. 

 
Dessutom förser vi tjänsten med fler interaktiva funktioner. Däribland funktioner som ger dig 
möjlighet att dela gemensamma minnen och foton med andra, men även diverse spel som du kan 
spela med andra användare. 

 
På vilken rättsgrund behandlas mina uppgifter? 

 
De uppgifter som du ställer till förfogande vid användande av våra tjänster/ eller sparade 
uppgifter, behandlas enligt det befintliga avtal som har ingåtts mellan oss (användarvillkor) 
enligt art. 6 avs. 1 lit. b) GDPR. 

 
Hur länge sparar StayFriends mina uppgifter? 

 
Vi sparar data och information endast i den omfattning som är rättsligt tillåtet. 
Vanligtvis sparas uppgifterna under samma tid som användande av våra tjänster består. Utöver 
detta sparar vi endast uppgifter om vi är tvungna att lagra dessa enligt lag eller göra andra 
anspråk gällande. 

 
Du kan alltid ändra eller korrigera dina uppgifter eller begära att de korrigeras, raderas eller 
spärras. Vi kommer i så fall att korrigera, radera eller spärra din profil på StayFriends. Detta 
sker i regel inom 48 timmar. Om vi har överfört uppgifter från din profil till våra partners eller 
andra internetsidor (endast om detta tillåts enligt inställningarna i din profil eller om det är 
nödvändigt av rättsliga skäl) meddelar vi dessa automatiskt att du önskar korrigera, radera eller 
spärra din profil. 

 

Huvud-, användnings- och anslutningsdata som du har angett i samband med att du slutit avtal 
(användar- resp. tjänsteavtal) under registreringen raderas omedelbart när din profil raderas 
resp. spärras. Detta gäller endast om: 
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a) vi inte behöver dessa uppgifter för att genomföra betalningstransaktioner eller göra 
andraanspråk gällande, 

 
b) det inte finns belägg för att tjänsten med avsikt använts utan att eventuella förfallna 

avgifterhar betalats fullständigt, 
 
c) det inte finns belägg för att tjänsten används eller har använts på ett sätt som strider 

motavtals- eller rättsregler, 
 
d) vi inte är tvungna att lagra dessa uppgifter enligt lag. 

 
När en användare sägs upp eller spärras permanent tas användarens profil och tillhörande 
personuppgifter bort fullständigt, förutom vid ovan nämnda undantagssituationer. Inlägg i 
forum eller övrigt innehåll som du har lagt upp hos StayFriends kommer inte längre att kunna 
kopplas direkt till din tidigare profil, men kan fortfarande finnas kvar i systemet som del av 
StayFriends utbud. När du laddar upp, lägger upp eller publicerar innehåll på StayFriends 
kommer detta att vara tillgängligt för andra användare av tjänsten och/eller tredje part 
beroende på dina personliga inställningar eller de specifika inställningarna för innehållet i fråga. 
Det kan leda till att visst innehåll som du har lagt upp kan ses, kopieras, laddas ner, sparas, 
bearbetas eller till och med raderas av tredje part. Innehåll och information som du har lagt upp 
visas och kan hittas av andra användare. 

 
Du kan när som helst begära information från oss gällande de personuppgifter som vi har lagrat 
om dig. 

 
Nyhetsbrev 

Med jämna mellanrum skickar vi nyhetsbrev till dig med information om nyheter som rör våra 
tjänster, ditt personliga nätverk och dina skolor. Om du inte längre vill få ett visst nyhetsbrev 
kan du motsäga dig att din e-postadress används i detta syfte. För detta ändamål finner du en 
motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Om du inte längre vill få några nyhetsbrev alls kan du 
antingen själv stänga av alla typer av nyhetsbrev via tjänsten eller invända mot att din 
epostadress används överhuvudtaget. Användande av våra tjänster är då inte längre möjlig. För 
att invända mot att din e-postadress används kan du antingen du kontakta vår kundtjänst via 
epost eller via vårt kontaktformulär. Du har även möjlighet att radera din StayFriends-profil 
fullständigt. Instruktion för detta finner du här. 
Följande data lagras för nyhetsbrev och behandlas för att upprätthålla användarvillkoren (enligt 
art. 6 avs. 1 lit. b) GDPR) och för berättigat intresse (enligt art. 6 avs. 1 lit. f) GDPR): 
 

Data Syfte till 
behandling 

Lagringstid 

IP-adress vid 
registrering 

Bevis för dubbel 
opt-in 

24 h följt av 
anonymisering 

Tidpunkt för 
registrering 

Bevis för dubbel 
opt-in 

Fram till återkallande 

 
 

IP-adress vid 
dubbel opt-in 

Bevis för dubbel 
opt-in 

24 h följt av 
anonymisering 
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Tidpunkt för 
dubbel opt- 
inverifiering 

Bevis för dubbel 
opt-in 

Fram till återkallande 

E-postadress Skicka nyhetsbrev Fram till återkallande 

Kön Direkt tilltal Fram till återkallande 

Förnamn Direkt tilltal Fram till återkallande 

Efternamn Direkt tilltal Fram till återkallande 

Födelsedatum Användbarhet för 
marknadsföring 

Fram till återkallande 

*Tidigare 
efternamn 

Användbarhet för 
marknadsföring 

Fram till återkallande 

*Frivillig uppgift 
 
 
Skydd och överföring av dina uppgifter 

Dina uppgifter är fullständigt skyddade. Andra användare kan endast se ditt förnamn, 
efternamn, tidigare efternamn, avgångsår och din skolas namn om du inte har angivit att fler 
uppgifter ska visas. Meddelanden från andra användare får du via vårt interna 
meddelandesystem. Vi vidarebefordrar aldrig din e-postadress till tredje part såvida vi inte är 
tvungna att göra detta enligt lag eller om det är nödvändigt i betalningssyfte eller för att göra 
andra anspråk gällande. 

 
Synlighet via sökmotorer 

 
Vi tillåter att din profil publiceras i ett område som visas även för personer som inte är 
medlemmar hos oss vilket innebär att du även kan hittas via sökmotorer som till exempel 
Google. Endast ditt förnamn, efternamn, ditt födelsenamn, profilfoto, ditt start- och avgångsår 
samt typen och namnet på din skola publiceras. Syftet med detta är att öka chansen till att hitta 
gamla klasskamrater och att själv hittas. Rättsgrund för detta är art. 6 avs. 1 lit. b) och f) GDPR. 
Du kan när som helst i dina inställningar ändra så att du inte längre kan bli hittad via 
sökmotorer under rubriken ”Bli hittad och ihågkommen”. Av tekniska skäl kan vi inte proaktivt 
informera sökmotorer om att du önskar radera dina uppgifter. Sökmotorns index uppdateras i 
de intervaller som fastställs av sökmotorns operatör. Därför kan det hända att information som 
finns i indexet till en sökmotor tar betydligt längre tid att radera eller korrigera. Om tillämpligt, 
stöder StayFriends dock de tekniska protokollen för att i enskilda fall se till att uppgifterna 
raderas så fort som möjligt hos Google och andra sökmaskiner. 

 
Överföring till skolor 

 
Vi överför ditt förnamn, efternamn, tidigare efternamn och ditt avgångsår till dina före detta 
skolor såvida de har en ”elevlista” som hanteras av StayFriends. Skolan kan endast ta kontakt 
med dig via StayFriends, utan att ytterligare uppgifter om dig vidarebefordras. Syftet med detta 
är att öka chansen till att hitta gamla klasskamrater och att själv hittas. Rättsgrund för detta är 
art. 6 avs. 1 lit. b) och f) GDPR. Du kan när som helst i dina inställningar ändra så att du inte 
längre kan bli hittad via sökmotorer under rubriken ”Bli hittad och ihågkommen”. 
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Tredjepartsleverantörer 
Gemensamt ansvar 

För att skicka reklammail använder vi oss av tjänsteleverantörer som skickar material som är 
utformat av oss till deras egna kontakter. E-postadresserna och eventuell annan information 
känner i dessa fall endast respektive tjänsteleverantör till. StayFriends känner inte till dessa 
uppgifter och vi får aldrig tillgång eller insyn i tjänsteleverantörernas sändningslistor. Vi har 
ingått avtal med respektive tjänsteleverantör om det gemensamma ansvaret i enlighet med art. 
26 i GDPR eftersom vi tillsammans bestämmer reklammailens syfte och hur dessa kampanjer 
genomförs 

 
Det är enligt respektive avtal främst tjänsteleverantörens ansvar att den registrerades 
rättigheter tillgodoses. Du kan dock alltid vända dig till oss. Vi hjälper dig att tillgodose dina 
rättigheter (gällande rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, 
invändning mot behandling, återkallande av samtycke och dataportabilitet). Vi bistår även dig 
vid vidarebefordrandet av din förfrågan till rätt tjänsteleverantör, så vida vi kan identifiera vem 
som berörs av ärendet. Ytterligare relevant information rörande dataskydd enligt art. 12 till 14 i 
GDPR hittar du hos respektive tjänsteleverantör. Dessa identifierar du i de flesta fall genom 
mailets avsändare. 

 
”Facebook connect” 

Om du är registrerad på Facebook (www.facebook.com) kan StayFriends erbjuda dig möjlighet 
att registrera dig i vår tjänst med hjälp av informationen som är lagrad i ditt Facebook-konto via 
en så kallad "Facebook Connect". Om du använder det här alternativet kommer din data att 
skickas via Facebook till oss efter ditt samtycke. Med den överförda datan skapas antingen ett 
nytt användarkonto eller kontrolleras om det redan finns ett konto för användaren hos 
StayFriends. Därmed erbjuder vi möjligheten att skapa ett användarkonto avsedd för den av 
StayFriends skapade applikationen på Facebook (StayFriends-App användarkonto) och 
därutöver ett fullvärdigt medlemskap hos oss (StayFriends medlemskap). Överföringen av data 
från Facebook till oss för att skapa både ett StayFriends-appkonto och ett StayFriends-konto 
sker vid endast ett tillfälle och innehåller din e-postadress och din offentligt synliga profil. 
Därutöver finns också en permanent länk mellan ditt användarkonto på Facebook och 
StayFriends användarkonto som till exempel tillåter att vän- och kontaktlistor regelbundet 
jämförs. Du kan alltid invända mot en sådan permanent länk. Detta kan kräva att du tar bort ditt 
StayFriends appkonto eller StayFriends-appen från ditt Facebook-användarkonto. 

 
Facebook-plug-ins (Delning, likes etc.) 

På StayFriends-webbsidor kan så kallade social-plugins från det sociala nätverket Facebook, 
1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, integreras. Dessa Plugins känner du 
igen på Facebook-logotypen eller "Gilla"-knappen ("Like-knappen"). En översikt över 
Facebookplugins hittar du här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. ”Gilla”- 
knapparna är för besökare av vår webbsida som standard deaktiverade. Om du aktiverar 
knapparna etableras en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servrarna via 
plugins när du besöker vår webbplats. Facebook får i detta fall reda på att vår webbsida 
besöktes från den IP-adress som för tillfället är tilldelad din anslutning. Om du har en profil hos 
Facebook kan du även lägga upp innehåll från vår webbplats på din Facebook-profil genom att 
klicka på gilla-knappen. Facebook kommer i så fall att entydigt kunna identifiera att just ditt 
användarkonto har besökt vår webbplats och sett visst innehåll. 
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Observera att vi inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur 
Facebook använder dessa. Mer information hittar du i Facebooks dataskyddspolicy på 
http://svse.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook ska kunna se att ditt 
användarkonto har besökt vår webbplats ska du logga ut från Facebook innan du besöker vår 
webbsida. 

 
 

Allmän information 
Överföring av uppgifter 

En överföring av dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som anges i denna 
dataskyddspolicy äger inte rum. 

 
Vi delar endast din personliga information med tredje part om: 

 
• du uttryckligen har givit ditt samtycke till detta, 
• upplysningar är nödvändiga för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden och detinte 

finns någon anledning att tro att du har en övervägande legitim grund för att dina uppgifter 
inte ska lämnas vidare, 

• det finns en laglig skyldighet att lämna vidare uppgifterna, 
• detta är tillåtet enligt lag och krävs för utförande av avtalsförhållanden. 

 
Vi överför inte aktivt lagrade data till icke-europeiska länder. På grund av internets 
funktionssätt och beroende på var och via vilka enheter våra tjänster används, kan det dock inte 
uteslutas att information och data också kommer att överföras till länder utanför Europa. 

 
Vi garanterar även – så länge inget annat uttryckligen regleras i denna dataskyddspolicy – att 
endast anonymiserad information lämnas vidare till tredje part. 

Radering av data och datalagringstid 

I enlighet med de raderings- och datalagringstider som anges i denna dataskyddspolicy kommer 
dina personuppgifter att raderas så snart dess lagring inte längre är nödvändig. 

 
I undantagsfall sker en radering inte omedelbart om, 

 
• vi behöver dessa uppgifter för att genomföra betalningstransaktioner eller göra andra 

anspråkgällande, 
• det finns belägg för att tjänsten med avsikt använts utan att eventuella förfallna avgifter 

harbetalats fullständigt, 
• det finns belägg för att tjänsten används eller har använts på ett sätt som strider 

motavtalsregler eller lagar, 
• vi är tvungna att lagra dessa uppgifter enligt lag. 

 
Datasäkerhet 

Inom ramen för vad som är tekniskt möjligt garanterar vi att dina uppgifter skyddas mot 
åtkomst från tredje part och att servrar och databaser skyddas mot obehörig åtkomst. 
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Upplysning om den registrerades rättigheter 
 
Varje registrerad person har rätt till tillgång till information enligt artikel 15 GDPR, rätt till 
rättelse enligt artikel 16 GDPR, rätt till radering (rätt att bli bortglömd) enligt artikel 17 GDPR, 
rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 GDPR, rätt att göra invändningar enligt 
artikel 21 GDPR och rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR. 

 
Upplysning om klagomålsmöjlighet 

 
Du har därtill också rätt att lämna in klagomål mot vår hantering av dina personuppgifter till 
behörig tillsynsmyndighet. 

 
Upplysning om överklagan vid samtycke 

 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Detta gäller 
även återkallande av samtycketillstånd som utfärdats till oss före giltigheten av 
dataskyddsförordningen, d.v.s. före den 25 maj 2018. Observera att återkallelsen endast gäller 
för framtida behandling. Bearbetning som ägde rum före återkallelsen påverkas inte. Skicka din 
invändning till: 

 
StayFriends GmbH/ 

Klassträffen Sweden AB 
Torstraße 49, 

DE-10119 Berlin. 
 

Länkar till andra webbsidor 
 
Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra leverantörers webbplatser. Observera att 
denna dataskyddspolicy endast gäller för våra tjänster, inklusive webbsidor. Vi har inget 
inflytande över eller möjlighet att kontrollera att andra leverantörer följer gällande 
dataskyddsregler. 

 
Förpliktelse att tillhandahålla personuppgifter 

 
Användandet av våra tjänster sker på grundval av det avtal som ingåtts med oss under 
registreringen (användar- eller tjänsteavtal). I samband med kontraktet är det nödvändigt att du 
ger oss viss information. Det här gäller din e-postadress, ditt förnamn, efternamn, födelsedatum 
och kön. Utan denna information är det inte möjligt för oss att upprätta ett avtalsförhållande 
med dig - användandet av vår service är därför inte möjlig utan att tillhandahålla denna 
information. 

 
Behandling av berättigat intresse 

 
Om behandlingen av personuppgifter sker på grundval av ett berättigat intresse (art. 6 avs. 1 lit. 
f) i GDPR) uppstår det berättigade intresset vanligen ur syftet med respektive behandling eller 
ligger det i vår verksamhetsutövning. 
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Slutbestämmelser 

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera den här dataskyddspolicyn med jämna mellanrum för att 
anpassa dess innehåll till ändrade rättsförhållanden eller till en eventuell utökning av 
funktionsutbudet på plattformen. I så fall kommer även datumet för den senaste uppdateringen 
som visas i slutet av dataskyddspolicyn att ändras. Om vi genomför omfattande ändringar i den 
här dataskyddspolicyn kommer vi att tydligt informera våra användare om detta inom våra 
tjänster eller genom att skicka ett meddelande. Läs igenom den här dataskyddspolicyn med 
jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad om hur vi skyddar dina personuppgifter inom 
våra tjänster. Genom att fortsätta använda den här tjänsten godkänner du den här 
dataskyddspolicyn i respektive gällande version. 

 
Om du har frågor om denna dataskyddspolicy eller dataskydd i allmänhet står vår 
dataskyddsansvarige på service@stayfriends.se till ditt förfogande. 

 
 

3 september 2021, Klassträffen Sweden AB (556648-1056) 
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Bilaga 1 (reklamnätverk) 

Över den här länken kan du hitta information om reklamnätverken som 
använder cookies och spårningspixlar på vår hemsida. 

 
 
 
 

3 september 2021 


