
1. Insamlaren av recensioner är HTS Safety AB, bokförd adress är Verktygsvägen 13, 553 02 Jönköping, 
Sverige. Kontaktuppgifter: market@hts.no.

2. För att lämna en BeReal recension behöver du vara bosatt i Sverige och godkänna dessa allmänna villkor.

3. Recensioner som görs online med metoder som genereras av skript, makro eller genom automatiska enheter 
kommer att räknas som ogiltiga.

4. Att skriva en recension är gratis och inget köp behöver genomföras i samband med att man lämnar en 
recension. 

5. Recensioner kan skrivas och skickas in från och med den 1 augusti 2017. 

6. När du skickar in din recension ger du HTS Safety AB tillåtelse att citera delar av eller din fullständiga 
recension i HTS Safety AB egna kanaler online och offline samt dela din recension med våra återförsäljare. Detta 
kan inkludera ditt förnamn, land, produktmodell och uttalanden om produkten. 

7. HTS Safety AB tar inget ansvar för recensioner som försvinner, är felaktiga eller på något annat sätt oläsliga.  

8. HTS Safety AB förbehåller sig rätten att upphäva eller ändra dessa villkor i händelse av katastrof, krig, 
civil eller militär störning, eller någon annan förutsedd överträdelse av gällande lagar eller regler eller annan 
händelse utanför HTS kontroll. 

9. Dessa villkor regleras av svensk lag och eventuella tvister som uppstår i samband med deltagande ska 
uteslutande avgöras i svensk domstol.

10.  Personuppgifter som lämnas tillsammans med recension kommer endast att användas enligt gällande 
svensk lagstiftning om dataskydd och kommer inte att lämnas ut till någon annan tredje part än de som nämns i 
punkt 6 utan deltagarens godkännande. 

11. BeReal kampanjen är inte sponsrad, administrerad av eller samhörande med Facebook, Twitter eller liknande 
socialt nätverk. Du skickar din recension till HTS Safety AB. 

12. I händelse av avvikelse mellan dessa allmänna villkor och uppgifter i kampanjmaterial är de villkor som 
angivits vid tidpunkten för inskickad recension giltiga. 

13. Dina rättigheter: Du har rätt att begära information huruvida dina personuppgifter behandlas av 
användaren (HTS Safety AB). Du kan när som helst kontakta HTS Safety AB med kontaktuppgifter som har 
angetts.

14. Rättigheter åtkomst: Enligt Europeisk lag har du rätt att när som helst (gratis) begära information om de 
personuppgifter HTS Safety AB har om dig. Dessutom ger EU-lagstiftaren dig tillgång till följande information: 
- Syftet med behandlingen av information  
- Vilka kategorier av personuppgifter som berörs  
- Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att visas, särskilt 
mottagare i tredje land eller internationella organisationer. 
- Om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de 
kriterier som används för att bestämma denna period. 
- Förekomsten av rätten att begära reglering av eller radering av personuppgifter eller begränsning av 
behandlingen av personuppgifter om den registrerade eller rätten att motsätta sig sådan behandling. 
- Förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet 
- Om personuppgifterna inte samlats in från det som registrerats, all tillgänglig information om källan. 
- Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR 
och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken i frågan, samt betydelsen och konsekvenserna 
av sådan behandling för dig. 
 
Dessutom har du rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en 
internationell organisation. Om så är fallet har du rätt att bli informerad om lämpliga skyddsåtgärder i samband 
med överföringen. Om du vill utnyttja denna rätt till åtkomst kan du när som helst kontakta HTS Safety AB med 
kontaktuppgifter som har angetts. 

15. Rätt till rättelse: Du har rättighet enligt europeisk lagstiftning att utan dröjsmål från användaren (HTS 
Safety AB) få information angående felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till syftet av användningen, 
har du rätt att få ofullständiga personuppgifter åtgärdade. Om du vill utnyttja denna rätt till rättelse kan du när 
som helst kontakta HTS Safety AB med kontaktuppgifter som har angetts.
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16. Rättighet att radera: Du har enligt europeisk lagstiftning rättighet att begära att insamlaren (HTS 
Safety AB) raderar personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål. HTS Safety AB ska vara skyldig att radera 
personuppgifter utan onödigt dröjsmål om någon av följande skäl gäller och så länge användning inte är 
nödvändig: 
- Personuppgifterna är inte längre aktuella att behandlas för det syfte de samlades in.  
- Du återkallar samtycke som användning bygger på enligt artikel 6.1 a) i GDPR eller artikel 9.2 ai GDPR, där det 
inte finns någon annan rättslig grund för användning. 
- Du bestrider användning i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det finns inga övergripande legitima grunder för 
användning, eller att du motsätter du dig användning enligt artikel 21.2 i GDPR. 
- Personuppgifterna har behandlats olagligt. 
- Personuppgifterna måste raderas för att överensstämma med en lagstadgad skyldighet i unions- eller 
medlemsstatsrätt som insamlaren (HTS Safety AB) är föremål för. 
- Personuppgifterna har samlats i samband med erbjudandet om informationssamhällestjänster som avses i 
artikel 8.1 i GDPR. 
 
Om någon av ovanstående skäl gäller och du vill begära radering av personuppgifter som lagras av HTS Safety 
AB, kan du när som helst kontakta HTS Safety AB med kontaktuppgifter som har angetts. HTS Safety AB ska 
omedelbart se till att raderingsförfrågan omedelbart tillgodoses. 
 
Om HTS-gruppen har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 är skyldiga att radera 
personuppgifterna ska HTS-gruppen, med hänsyn till tillgänglig teknologi och kostnader för genomförandet, 
vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra controllers som behandlar de 
personuppgifter som du har begärt radering av sådana kontroller av eventuella länkar till eller kopiering 
eller replikering av dessa personuppgifter, vad gäller behandling krävs inte. HTS-gruppen kommer att vidta 
nödvändiga åtgärder i enskilda fall. 

17. Rätt att begränsa användandet: Du har rättighet enligt europeisk lagstiftning att begränsa hur HTS 
Safety AB bearbetar dina personuppgifter. Du har rätt att begränsa användandet där något följande gäller:  
- Om personuppgifternas tillförlitlighet ifrågasätts av dig, ska HTS Safety AB under en viss period verifiera 
riktigheten av personuppgifterna. 
- Bearbetningen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsningen 
av användningen. 
- Personuppgifterna krävs för att yrka eller försvara rättsliga krav, även att användaren HTS Safety AB inte 
längre behöver personuppgifterna för insamlingens ändamål.   
- Du har invändningar enligt artikel 21.1 i GDPR i huruvida användaren (HTS Safety AB) använder dina uppgifter. 
 
Om en av ovan nämnda villkor är uppfyllda och du vill att personuppgifter som lagras av HTS Safety ska 
begränsas  kan du när som helst kontakta HTS Safety genom att maila till market@hts.no. HTS Safety kommer  
då att begränsa behandlingen. 

18. Rätt till dataöverförbarhet: Du har enligt europeisk lagstiftning rättighet att ta del av dina 
personuppgifter som lämnats till användaren. De ska kunna visas i strukturerat, vanligt och läsbart format. 
Du har rätt att överföra dessa data till en annan användare utan hinder från den andra användaren till vilken 
personuppgifterna har lämnats enligt artikel 6.1 ai GDPR eller artikel a 9 § 2 i GDPR eller enligt kontrakt i linje 
med artikel 6.1 b i GDPR, och bearbetningen genomförs med automatiska medel, så länge användningen av 
personuppgifter inte behöver användas av en officiell myndighet.  
 
Vid utövandet av din rätt till dataöverföring enligt artikel 20.1 i GDPR har du dessutom rätt att få 
personuppgifter som sänds direkt från en användare till en annan, där det är tekniskt genomförbart och inte 
negativt påverkar rättigheterna och friheterna för andra. 
För att hävda rätten till dataöverförbarhet kan du när som helst kontakta HTS Safety AB med kontaktuppgifter 
som har angetts. 

19. Rätt till invändning: Du har rättighet enligt europeisk lag att när som helst, invända mot användning av 
dina personuppgifter baserat på punkt (e) eller (f) i artikel 6 (1) i GDPR. Detta gäller också för profilering baserat 
på dessa bestämmelser. 
 
HTS Safety AB ska inte längre använda personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa 
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legitima grunder för användning; att det strider mot intressen, rättigheter och friheter för statens försvar av 
rättsliga krav. 
 
Om HTS Safety AB använder personuppgifter till direkt marknadsföring har du rätt att när som helst 
invända mot hantering av personuppgifter som är relaterat till detta. Om du motsätter dig till att HTS Safety 
AB använder dina personuppgifter för ett sådant syfte, kommer HTS Safety AB inte längre att använda 
personuppgifterna för sådana ändamål. 
 
Dessutom har du rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter av HTS Safety AB för 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, såvida inte 
användningen är nödvändig för genomförande av uppgifter utförda med hänsyn till allmänintresset. 
För att utöva rätten till invändning kan du direkt kontakta HTS Safety AB enligt kontaktuppgifterna som anges 
i formuläret. Du har rätt att använda informationssamhällets tjänster i samband invändningen, trots att du har 
godkänt direktiv 2002/58 / EG. 
 
För att utöva rätten till invändning kan du direkt kontakta HTS Safety AB enligt kontaktuppgifterna som anges 
i formuläret. Du har rätt att använda informationssamhällets tjänster i samband invändningen, trots att du har 
godkänt direktiv 2002/58 / EG. 

20.  Automatiserat individuellt beslutsfattande i specifikt fall, inklusive profilering: Du har rättighet 
enligt europeisk lag att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatisk användning, 
inklusive profilering, vilket ger rättsverkningar för dig eller på liknande sätt påverkar så länge beslutet (1) inte är 
nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan dig och en användare (HTS Safety AB) eller (2) inte är 
auktoriserad enligt unions- eller medlemsstatsrätt att som regulatorn (HTS Safety AB) är föremål för och som 
också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller 
(3) inte bygger på ditt uttryckliga samtycke. 
 
Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller utföra ett avtal mellan dig och en användare eller (2) är baserat 
på ditt uttryckliga samtycke ska HTS Safety vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter 
och legitima intressen, åtminstone rätten att få personligt agerande från användaren, för att uttrycka din 
synvinkel och att bestrida beslutet. 
 
Om du vill utöva rättigheter gällande automatiserat individuellt beslutsfattande kan du när som helst kontakta 
HTS Safety enligt  kontaktinformationen som anges i formuläret. 

21. Rätt att återkalla samtycke om dataskydd: Du har rättighet enligt europeisk lagstiftning att återkalla 
ditt samtycke med att använda dina personuppgifter när som helst. Om du vill utnyttja rätten att återkalla 
samtycket kan du när som helst kontakta HTS Safety AB med kontaktuppgifter som har angetts.
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