
SEKRETESSPOLICY
Den här sekretesspolicyn gäller från och med den 31 augusti 2021.

Introduktion
Wooga tillhandahåller denna sekretesspolicy ("sekretesspolicyn" eller "policyn") för att hjälpa dig att
förstå våra rutiner gällande hur vi samlar in, använder, delar och skyddar personliga uppgifter. I den
här sekretesspolicyn hänvisar "Wooga" till Wooga GmbH, Saarbruecker Str. 38, 10405 Berlin, Tyskland. I
vissa fall hänvisar vi även till Wooga som "vi" eller "oss".

Sekretesspolicyn tillämpas när du spelar de spel som hänvisar till den, eller när du på annat sätt
använder någon av våra andra produkter och sociala spel på webben, mobilen eller någon annan
tillämplig plattform eller enhet ("tjänsten").

Genom att använda den här tjänsten intygar du att du förstår hur dina personliga uppgifter samlas in,
delas, lagras och används i enlighet med den här sekretesspolicyn, och att du inte motsätter dig detta.
Om du inte vill att Wooga samlar in, lagrar, använder eller delar dina tillhandahållna personliga
uppgifter på de sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn, så ska du inte spela Woogas spel eller
använda vår tjänst.

1. Personliga uppgifter som vi samlar in
Wooga samlar in personliga uppgifter för att uppfylla en eller flera av företagets funktioner och
aktiviteter, vilket framläggs i denna sekretesspolicy.

A.     Personliga uppgifter som du delar med oss
När du använder våra tjänster (oavsett om det är via ett socialt nätverk eller direkt via Wooga) kan det
hända att du tillhandahåller uppgifter till oss direkt (exempelvis när du kontaktar kundtjänst),
exempelvis:

• ditt namn;
• din e-postadress;
• annan information som hjälper oss att säkerställa att det är du som har åtkomst till ditt konto,

som är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda den hjälp du efterfrågar, eller som du
tillhandahåller oss med för att vi ska kunna förbättra vår tjänst (såsom svar på en onlineenkät
eller ett återkopplingsformulär).

När du använder vår tjänst kan du skapa en spelarprofil som andra Wooga-spelare kan se. I din profil
kan du inkludera uppgifter som:

• användarnamn i spelet;
• länkar till dina profiler på diverse sociala nätverk;
• detaljer om spelen du spelar och din status i dem.

Du kan även tillhandahålla personliga uppgifter direkt till oss på flera olika sätt, däribland:
• genom att svara på enkäter eller andra undersökningar från oss;
• genom att delta i tävlingar och utlottningar;
• via sociala medier;
• genom att kommunicera i grupp eller chatta;
• på konferenser, mässor och andra evenemang.

B.     Personliga uppgifter som vi får från tredje part
Det kan hända att vi samlar in eller får information om dig från andra källor, såsom
tredjepartsapplikationer (exempelvis appbutiker), inloggningstjänster från tredje part, samt de sociala
nätverk där du spelar våra spel. Vi använder denna information, ihop med informationen som du



tillhandahåller direkt till oss, på flera olika sätt, vilka framläggs i den här sekretesspolicyn. Vi använder
den exempelvis för att hjälpa dig och dina vänner att komma i kontakt med varandra och för att
leverera annonser som är mer anpassade efter dina intressen.

Om du spelar Woogas spel eller använder någon del av vår tjänst i anslutna tredjepartsapplikationer,
eller om du ansluter vår tjänst till en tredjepartsapplikation (däribland sociala nätverk som Facebook),
så kan Wooga få viss information om dig från leverantören av tredjepartsapplikationen. Vilka uppgifter
vi får beror på vilket Wooga-spel du spelar, vilken tredjepartsapplikation det rör sig om och hur dina
sekretessinställningar ser ut. I vissa fall påverkas det även av dina vänners sekretessinställningar i
tredjepartsapplikationen i fråga.
Wooga kan exempelvis samla in och lagra följande uppgifter (hela listan eller delar av den) som
tredjepartsapplikationen delar:

• ditt profilnamn;
• din profilbild eller dess webbadress;
• ditt spelspecifika ID-nummer på det sociala nätverket, exempelvis Facebook, som kan länkas till

annan information, såsom ditt profilnamn, din profilbild och dina vänners identitetsmarkörer;
• dina vänners ID-nummer på det sociala nätverket och annan offentlig information om dem,

såsom deras profilnamn och profilbilder;
• e-postadressen för inloggning som du angav till tredjepartsapplikationen;
• den fysiska plats (stad) där du och de enheter du använder för att använda vår tjänst befinner

sig;
• ditt kön;
• ditt födelsedatum eller ditt åldersspann;
• uppgifter om dina aktiviteter i eller via tredjepartsapplikationen;
• annan information som du har delat i tredjepartsapplikationen;
• alla övriga uppgifter som du eller leverantören av tredjepartsapplikationen delar med Wooga.

Om du använder vår tjänst via en tredjepartsapplikation eller ansluter vår tjänst till en
tredjepartsapplikation, så rekommenderar vi att du även läser användarvillkoren och sekretesspolicyn
för tredjepartsapplikationen i fråga.
Om du är osäker på vilka uppgifter en tredjepartsapplikation delar med oss kan du gå till
tredjepartsapplikationen för att ta reda på mer om företagets sekretesspraxis.

C.     Cookies och insamling av automatiserad information
I likhet med många webbplatser kan Wooga, våra tjänsteleverantörer och andra parter skicka cookies
till din enhet när du använder webbplatsen. En cookie är en liten datafil som förs över till din enhet i
syfte att lagra information. Informationen som en cookie innehåller kan länkas till personliga uppgifter.
Vi använder cookies i syfte att förbättra kvaliteten på vår webbplats, skräddarsy rekommendationer
efter intressen och göra tjänsten enklare att använda. Vi kommer endast att använda dessa cookies och
informationen i dem om du godkänner dem via vår "cookie-banner". Du kan när som helst ångra ditt
val genom att klicka på "Cookie Settings" längst ned på varje sida på vår webbplats.

Cookies som inte har ett angivet utgångsdatum lagras endast tillfälligt och tas bort automatiskt när du
stänger din webbläsare eller startar om din enhet. Cookies som har ett utgångsdatum lagras även efter
att du har stängt din webbläsare eller startat om din enhet. Dessa cookies tas bort på det angivna
datumet, såvida du inte väljer att radera dem manuellt.

Tredjepartsannonsörer i tjänsten kan även använda, placera ut eller läsa cookies eller annan insamlad
information med hjälp av tekniker såsom programvaruutvecklingspaket (s.k. SDK:er) på din enhet.
Detta förfarande lyder under separata policyer. För mer information om dessa tredjepartsannonsörer
hänvisar vi till sektionen "Tredjepartsannonsering, inklusive skräddarsydda annonser och analys"
nedan.



Vi, våra tjänsteleverantörer och andra parter kan samla in följande information via cookies och annan
teknik:

• vilken typ av enhet du använder;
• enhetens operativsystem och version;
• din mobilenhets identitetsmarkörer, såsom din MAC-adress, Identifier For Advertising (IDFA)

och/eller International Mobile Equipment Identity (IMEI);
• typ av webbläsare;
• språket i din webbläsare;
• målsidor, utgångssidor och webbadresser;
• typ av plattform;
• antalet klick på en sida eller funktion;
• domännamn;
• landningssidor;
• sidor som visats och i vilken ordning;
• hur lång tid som tillbringats på specifika sidor;
• spelstatus, samt datum och tid för aktivitet på vår webbplats eller i våra spel.

I vissa fall kommer vi att koppla ihop denna information med ditt ID för det sociala nätverket eller ditt
användar-ID för Wooga.

Google Analytics
Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 ("Google"). Google Analytics använder de reklam- och
analyscookies som beskrivs ovan för att analysera din användning av vår webbplats för vår räkning.
Informationen som genereras av dessa cookies förs över till en av Googles servrar och lagras där. Om
du bor i EU eller i ett land i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet så kommer dock din
IP-adress att förkortas innan användningsstatistiken utvärderas, så att ingen direkt koppling till din
IP-adress kan göras. I detta syfte använder vi funktionen "anonymizeIp".

Vi har även slutit databehandlingsavtal med Google. Syftet med användandet av Google Analytics är att
analysera användningsbeteendet på våra webbplatser. Informationen som samlas in hjälper oss att
förbättra våra webbplatser och spel. Den juridiska grunden är ditt samtycke i enlighet med 6 art. 1 a §
Dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

För mer information om hur du kan begränsa vilka typer av cookies du tillåter hänvisar vi till sektionen
"Hur du avstår spårning av cookies" nedan.

D.     Information som du genererar via våra kommunikationsfunktioner
Det kan hända att du kan delta i vissa aktiviteter i vår tjänst som ger dig möjlighet att kommunicera
eller dela information med Wooga och andra spelare. Dessa aktiviteter inkluderar:

• att delta i forum och grupper för spelare;
• att chatta med andra spelare;
• att lägga upp fotografier eller teckningar.

Du kan välja att offentliggöra information om dig själv när du bidrar med spelarskapat innehåll i
tjänsten, däribland i chattrum, bloggar, forum, "spelarprofiler" för offentlig åskådan eller i liknande
forum via mobiltjänster och/eller genom tredjepartssidor eller tjänster, eller när du lägger upp
offentliga kommentarer på andra spelares profiler. Den information du delar med dig av i dessa
sammanhang ska betraktas som offentlig information, och du kan inte förvänta dig att den är privat
eller konfidentiell.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Du bör även tänka på att de personliga uppgifter du delar med dig av, däribland videor och bilder, kan
kommas åt, läsas, tittas på, samlas in eller på annat sätt användas av alla spelare i dessa forum, och att
uppgifterna kan användas för att skicka meddelanden till dig som du inte har bett om. Wooga ansvarar
inte för de personliga uppgifter du väljer att offentliggöra i några av dessa sammanhang.

All information som du delar kan vi använda i alla de syften som beskrivs i den här sekretesspolicyn.
Tänk på att all information du lägger upp eller delar till andra spelare via tjänsten (eller en
tredjepartswebbplats eller -tjänst) är att betrakta som offentlig, och att du inte kan förvänta dig att den
är privat. Läs även igenom Woogas användarvillkor för mer information och riktlinjer rörande att lägga
upp innehåll via vår tjänst.

E.     Betalningsinformation
I vissa fall kan Wooga få fakturerings- och betalinformationen som du anger när ett köp behandlas av
en annan part (såsom Facebook, Apple eller Google), exempelvis när du köper någonting i ett spel som
du spelar på ett socialt nätverk eller som du har laddat ned på din mobilenhet.
Våra användarvillkor förklarar våra policyer och villkor relaterade till våra debiteringar,
faktureringsrutiner, tredjepartskrediter och virtuella valutor.

Wooga samlar inte in eller lagrar några kreditkortsnummer.

2.  Hur vi använder personliga uppgifter
Wooga använder personliga uppgifter i flera olika affärssyften som beskrivs i den här sekretesspolicyn,
däribland att fullfölja våra kontraktsmässiga förbindelser, genomföra de transaktioner du begär, följa
lagar, samt i andra legitima affärssyften, såsom att:

• skapa dina spelkonton och göra det möjligt för dig att spela våra spel;
• driva, förbättra och optimera vår tjänst och våra användares upplevelser, bland annat genom

att mäta intresse av och engagemang i vår tjänst;
● behandla betalinformation för att möjliggöra dina köp i spelet;
• hitta och föreslå andra Wooga-spelare att kontakta och att anpassa vår tjänst för dig;
• göra det möjligt för spelare att kommunicera med varandra;
• erbjuda teknisk support och svara på spelarnas frågor;
● verifiera enskilda identiteter;
• skydda våra spelare;
• skydda Woogas rättigheter och äganderätt i anslutning till vår tjänst;
• ta itu med tekniska problem och underhålla eller förbättra nätverks- och

informationssäkerheten;
● granska räkenskaperna, säkerställa den interna kvalitetskontrollen och vidta säkerhetsmässiga

försiktighetsåtgärder;
● förhindra eller anmäla bedrägerier eller potentiella brott och att genomdriva våra

användarvillkor.;
• att hantera och leverera kontext- och beteendebaserade annonser;
• informera spelar om uppdateringar i spelet, nya produkter, innehåll eller erbjudanden;
• sköta om belöningar, enkäter, utlottningar, tävlingar eller andra reklamaktiviteter eller

evenemang som sponsras eller hanteras av oss eller våra affärspartner;
• efterfölja våra juridiska förpliktelser, lösa eventuella dispyter med dig eller andra spelare, driva

in eventuella skulder till oss och genomdriva våra avtal;
• göra undersökningar, bland annat genom att använda personliga uppgifter för att skapa

icke-identifierbara eller sammanställda data. Icke-identifierbara eller sammanställda data är
inte personliga uppgifter och vi kan använda eller dela dem i alla lagliga syften.

Din interaktion med vår tjänst kan komma att spåras över olika plattformar och enheter.

https://www.wooga.com/legal/se/terms-of-service
https://www.wooga.com/legal/se/terms-of-service
https://www.wooga.com/legal/se/terms-of-service


Om du har angivit din e-postadress för Wooga så kan vi dessutom använda den för att kommunicera
med dig på ett antal olika sätt, däribland för att svara på kundtjänstärenden; hålla dig och andra
informerade om din aktivitet i spelet, kommentarer från vänner, spelstatus och kampanjer; samt
informera dig om gåvor och förfrågningar från dina grannar. Vi kan även skicka annonser
("annonsmeddelanden") direkt eller i samarbete med andra parter. För mer information om hur du kan
avstå från annonsmeddelanden hänvisar vi till sektionen "Dina rättigheter" nedan.

Vi kan komma att använda teknik som ses som automatiserat beslutsfattande eller profilerande, med vi
gör det inte på ett sätt som har någon betydande påverkan på dig rent juridiskt, såvida vi inte har fått
ditt godkännande eller har rätt att göra det enligt lag.

Vi kan även använda dina personliga uppgifter i andra syften, såvida vi kommunicerar detta till dig när
uppgifterna samlas in eller om vi har fått ditt godkännande.

3. Hur vi delar personliga uppgifter
Dina personliga uppgifter kan delas mellan Woogas dotterbolag, samt till vårt moderbolag Playtika
Holding Corp. och dess dotterbolag.

Vi kan även komma att offentliggöra eller publicera sammanställd och analytisk information (kollektiva
uppgifter om dig och andra spelare som inte är avsedd att identifiera dig som individ, utan exempelvis
spelare i åldersgruppen 25–30 som bor i Chicago) och annan icke-personlig information om våra
spelare för branschanalys, demografisk profilering, marknadsföring, analys, annonsering och andra
affärsmässiga syften.

Vi kan dessutom komma att dela din information (som kan inkludera personliga uppgifter) med tredje
part (det vill säga andra parter än Wooga) eller tillåta tredje part att samla in denna information från
vår tjänst i enlighet med denna sekretesspolicy.

A. Tjänsteleverantörer
Wooga använder sina dotter- och moderbolag (Playtika Holding Corp. och dess dotterbolag) och andra
företag ("tjänsteleverantörer") för att stödja tjänsten, såsom att analysera data; optimera spelet och
förbättra spelarnas upplevelse; leverera e-post; handhava tjänster; samt hantera och leverera
kontextbaserade och skräddarsydda annonser.

B.     Vänner och andra Wooga-spelare
Om du spelar via ett socialt nätverk eller registrerar dig genom ett sådant (exempelvis Facebook
Connect) så kan dina vänner i det sociala nätverket se ditt profilnamn, din profilbild och beskrivningar
av din aktivitet i spelet. Detta gäller i de flesta av Woogas spel. Om du använder tjänsten efter att ha
blivit inbjuden av en annan spelare, så kan spelaren i fråga se viss information om dig och din aktivitet i
spelet, såsom när du startar spelet och vilka nivåer du klarar.

I många Wooga-spel kan andra spelare, oavsett om de är vänner med dig i det sociala nätverket, på
motsvarande sätt se beskrivningar av din spelaktivitet (inklusive de Wooga-spel du har spelat),
kommunicera med dig i vår tjänst och se din spelprofil, som kan innehålla ditt namn från det sociala
nätverket eller ett "spelarnamn" och din valda profilbild.

Andra spelare kan även skicka spelförfrågningar eller vänförfrågningar via de relaterade sociala
nätverken eller Woogas kommunikationskanaler.

C.     Tredjepartsannonsering, inklusive skräddarsydda annonser och analys
Vi kan komma att ha reklam i vår tjänst i syfte att även fortsatt kunna erbjuda tjänsten kostnadsfritt. Vi
kan även annonsera i tredjepartsappar eller andra tjänster utanför vår tjänst.



När annonsörer eller reklamnätverk annonserar i och utanför vår tjänst kan följande typer av uppgifter
från våra tjänster samlas in av dem eller delas av oss:

• prestandadata (såsom antalet klick på en annons);
• sammanställd och/eller icke-identifierbar information om dig och andra spelare som inte är

avsedd att identifiera dig som individ, utan exempelvis spelare i åldersgruppen 21–25 som bor i
San Francisco);

• viss teknisk information (exempelvis IP-adresser, icke-varaktiga enhetsidentitetsmarkörer som
IDFA:er, samt enhetsidentitetsmarkörer);

• ditt ID för det sociala nätverket;
• annan kontextbaserad information om ditt spelande (exempelvis din nivå och spelsessionens

längd).

Den insamlade informationen kan användas till att:
• mäta hur effektiva annonser är;
• erbjuda dig personlig reklam för att skräddarsy din upplevelse genom att visa dig annonser för

produkter och tjänster som är troligare att locka dig (beteendebaserad marknadsföring);
• genomföra webbanalyser (såsom Google Analytics, som används för att analysera trafiken och

annan spelaraktivitet för att förbättra upplevelserna i våra tjänster).

Annonsörer eller reklamnätverk kan komma att samla in den här informationen via olika
spårningstekniker, såsom webbläsarcookies och så kallade web beacons, och de kan även använda
flera av dessa tekniker samtidigt. Vi rekommenderar att du även läser igenom våra reklampartners
sekretesspolicyer för mer information. Här kan du hitta en lista över våra reklampartner och deras
sekretesspolicyer.

Obs! När du klickar på en tredjepartsannons i våra spel kan det hända att du inte längre befinner dig i
en tjänst som tillhandahålls av Wooga eller det sociala nätverk genom vilket du spelar Woogas spel. Du
får endast personliga tredjepartsannonser i våra spelapplikationer om du har godkänt detta. Du kan
alltid välja att dra tillbaka ditt godkännande. För mer information om hur du kan dra tillbaka ditt
godkännande hänvisar vi till sektionen "Skräddarsydda tredjepartsannonser" nedan.

D.     Försäljning eller sammanslagning
I händelse av att Wooga inleder en övergång i sin affärsverksamhet (såsom en sammanslagning, ett
förvärvande av ett annat företag eller försäljning av alla eller delar av dess tillgångar, exempelvis
försäljningen av en speltitel), kan det hända att vi tillkännager eller överför relevant information,
inklusive personliga uppgifter, till den efterföljande organisationen vid övergången. Vi kommer att göra
rimliga ansträngningar, i enlighet med denna sekretesspolicy, för att informera dig och de andra
spelarna om förändringarna i affärsverksamheten innan vi överför några personliga uppgifter.

E. Juridisk efterlevnad
 Vi kan dela personliga uppgifter under följande omständigheter:

• när vi i god tro anser att vi måste röja uppgifterna på grund av rättsliga spörsmål från
myndigheter, däribland förpliktelser rörande nationens säkerhet eller polisärenden, eller
rättsfall (exempelvis ett domstolsbeslut, en husrannsakningsorder eller en stämning);

• för att efterfölja lagar och regler;
• när vi efter eget gottfinnande misstänker att tjänsten används för att begå ett brott, inklusive

att anmäla sådan kriminell aktivitet eller dela uppgifter med andra företag och organisationer i
syfte att skydda mot bedrägerier, minska kreditrisken och vidta andra säkerhetsåtgärder;

• när vi i god tro misstänker att det har uppstått en nödsituation som utgör ett säkerhets- eller
hälsomässigt hot mot dig, oss, en annan person eller allmänheten;

• för att skydda rättigheterna och äganderätten för Wooga och andra tillämpliga
tredjepartsföretag, däribland genomdrivandet av våra användarvillkor.

https://www.wooga.com/legal/en/advertising-parties-privacy-policies
https://www.wooga.com/legal/se/terms-of-service


4.  Dina rättigheter
Beroende på de tillämpliga lagarna där du bor kan du ha rätt att begära olika saker rörande de
personliga uppgifter som Wooga har angående dig. Du kan exempelvis:

• begära att få information;
• begära att få åtkomst;
• begära att de personliga uppgifterna ska rättas (eller korrigeras) om du anser att de är felaktiga;
• begära att uppgifterna ska raderas;
• begära att få en elektronisk kopia;
• motsätta dig viss behandling av uppgifterna, samt begära att avstå från riktad annonsering.

Wooga möjliggör för alla spelare att skicka in sina förfrågningar via e-post till privacy@wooga.net eller
via supportsektionen i spelet de spelar.

A.     Hur du kan hantera uppgifterna som vi får från tredje part
För att hantera uppgifterna som Wooga får om dig från en tredjepartsplattform där du spelar våra spel,
exempelvis Facebook, Apple eller Amazon, måste du följa instruktionerna angående hur du uppdaterar
dina uppgifter och ändrar dina sekretessinställningar i tredjepartsapplikationen i fråga.

B.     Hur du avstår från reklammejl från Wooga
Om du inte längre vill få några reklammejl från Wooga behöver du bara klicka på länken där det står
"Unsubscribe" ("Sluta prenumerera") i alla reklammejl från Wooga. Observera att det kan ta ett tag
innan ditt val behandlas.

C.     Hur du avstår från Facebook-meddelanden
Om du inte längre vill få meddelanden genom våra spelsidor på Facebook kan du klicka på
inställningsikonen högst upp i ett sådant meddelande. Genom att klicka på "Manage Messages"
(Hantera meddelanden) kan du stänga av alla meddelanden från spelet i fråga.

D.     Hur du avstår från pushmeddelanden
När du installerar våra appar på din mobilenhet kan du välja att få pushmeddelanden, vilket är
meddelanden som en app skickar till dig på din mobilenhet även om appen inte körs. Du kan stänga av
pushmeddelandena genom att gå till inställningarna på din mobilenhet.

I de flesta av våra spel finns det även ett alternativ i inställningsmenyn där du kan be oss att sluta skicka
pushmeddelanden till dig.

E.     Hur du avstår från skräddarsydda tredjepartsannonser
I vissa spel som levererar tredjepartsannonser har vi ett reglage som du kan trycka på för att avaktivera
skräddarsydda annonser från tredje part.

För mer information om skräddarsydd reklam (och vilka val du har för att förhindra tredje part från att
leverera personliga webb- och mobilannonser) kan du besöka www.aboutads.info. Du kan välja att
utnyttja möjligheten att avstå från annonsering genom att gå till www.networkadvertising.org/choices
och www.aboutads.info/choices (gäller endast de företag som är med i Digital Advertising Alliance).

Om du bor i EU kan du hitta information och utnyttja dina valmöjligheter genom att gå till
www.youronlinechoices.com.

Dessa verktyg tillhandahålls av tredje part, inte Wooga. Wooga varken kontrollerar, driver eller stöder
dessa verktyg eller de valmöjligheter som annonsörer och andra erbjuder genom dem. Vi listar dem
enbart här för att underlätta för våra spelare.

Om du inte vill få skräddarsydda tredjepartsannonser i applikationerna kan du välja att avstå från dem
genom att justera inställningarna för annonsspårning på din enhet. Du kan även nollställa den s.k.
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"identifierande reklammarkören" (såsom en IDFA) via inställningarna på din enhet, vilket förhindrar
fortsatt användning av befintliga beteendedata kopplade till den föregående identifierande
reklammarkören. Dessutom kan du, beroende på plattformsleverantör (såsom Apple eller Google),
ladda ned appar, exempelvis Digital Advertising Alliances AppChoices, en app som ger dig kontroll över
insamlandet och användningen av uppgifter för skräddarsydd reklam i olika appar. I likhet med de
webbaserade avböjandeverktygen som nämns ovan tillhandahålls dessa verktyg av tredje part, inte
Wooga. Wooga varken kontrollerar, driver eller stöder dessa verktyg eller de valmöjligheter som
annonsörer och andra erbjuder genom dem.

Obs! Det kan fortfarande hända att du ser tredjepartsannonser i Woogas spel även om du väljer att
avstå från skräddarsydd reklam, men de kommer inte att grundas på din aktivitet på orelaterade
webbplatser och appar.

F.     Hur du avstår från spårning av cookies
Du kan ställa in din webbläsare så att den varnar dig vid försök att placera cookies på din enhet, och du
kan även välja att begränsa vilken typ av cookies du tillåter. Flashcookies fungerar annorlunda än
webbläsarcookies, och det kan hända att webbläsarverktygen för att hantera cookies inte tar bort
flashcookies. För mer information om hur du kan hantera flashcookies kan du besöka Adobes
webbplats och göra ändringar i Global Privacy Settings-panelen.

G.     Do Not Track-signaler
Obs! Wooga svarar för närvarande inte på Do Not Track-signaler, oavsett om de tas emot på en dator
eller en mobilenhet.

 5.  Barnsekretess
Om du är yngre än 18 år får du inte använda tjänsten. Om du inte uppfyller ålderskravet får du inte
skapa ett konto eller utnyttja, använda eller ladda ned sådana spel och/eller skicka personuppgifter via
tjänsten eller till Wooga.
 
Wooga tycker att det är av yttersta vikt att följa de lagar som skyddar barn. Om du misstänker att ditt
barn har skickat in personliga uppgifter till Wooga utan din tillåtelse, ber vi dig kontakta oss på
privacy@wooga.net. Wooga kommer att vidta rimliga åtgärder för att radera dessa uppgifter så fort
som möjligt.

6. Internationella överföringar, lagring, säkerhet, länkar, uppdateringar och hur du kontaktar oss

 A. Internationella överföringar 
När du använder vår tjänst kan det hända att dina personliga uppgifter skickas, används och/eller
lagras utanför landet eller regionen där du bor, exempelvis till USA och Israel. Vi kan föra över
personliga uppgifter till vårt moderbolag och våra dotterbolag, säljare, affärspartner och andra som
nämns i den här sekretesspolicyn. Genom att använda tjänsten godkänner du dessa överföringar.

Tänk på att lagar skiljer sig åt mellan olika jurisdiktioner. Sekretesslagarna där du bor kan alltså vara
annorlunda jämfört med på de platser där de personliga uppgifterna överförs till, lagras, används eller
behandlas. När vi överför personliga uppgifter från platsen där de samlades in så vidtar vi lämpliga
säkerhetsåtgärder (exempelvis kontrakt), eller så säkerställer vi på annat sätt att överföringarna
uppfyller de lokala juridiska kraven.

B. Lagring   
Vi behåller dina personliga uppgifter så länge du använder tjänsten och så länge de behövs för att
uppfylla syftet med insamlandet, eller när de är nödvändiga för att vi ska kunna efterfölja våra
företagsförpliktelser och tillämpliga lagar; efterfölja juridiska krav, bokföringskrav eller
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rapporteringskrav; lösa dispyter; skydda våra tillgångar; driva vårt företag på ett effektivt sätt; samt
genomdriva våra överenskommelser.

C. Säkerhet
Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda våra spelares personliga uppgifter, men det är omöjligt att
garantera att ett system eller nätverk är 100 % säkert, vilket innebär att vi inte kan garantera att de
personliga uppgifterna är skyddade. I den utsträckning lagen tillåter frånsäger sig Wooga allt ansvar vid
obehöriga avslöjanden.

D. Länkar till andra sidor och applikationer
Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser eller applikationer som ägs eller drivs av andra.
Den information som du tillhandahåller på dessa webbplatser eller i dessa applikationer lyder under
sekretesspolicyn för webbplatsen eller applikationen i fråga. Wooga ansvarar inte för dessa
webbplatsers eller applikationers innehåll, sekretesspolicyer, användarvillkor eller säkerhetspraxis. Du
bör läsa igenom villkoren och sekretesspolicyn för alla webbplatser och applikationer som du
använder.

E. Uppdateringar
Wooga förbehåller sig rätten att uppdatera den här sekretesspolicyn då och då, och vi rekommenderar
därför att du läser igenom den med jämna mellanrum.

Om vi gör några väsentliga ändringar i vår sekretesspolicy kommer vi att informera dig och de andra
spelarna om detta genom en kungörelse på www.wooga.com, i spelet eller i lämpliga motsvarande
kanaler innan förändringen träder i kraft. Vi kan även komplettera denna process genom att publicera
meddelanden på spelbloggar, i sociala medier, på forum och på andra Wooga-webbplatser. Vi
rekommenderar att du går till www.wooga.com och denna sekretesspolicy då och då för att se om det
har skett några förändringar.

F.  Så här kontaktar du oss
Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar angående vår sekretesspolicy eller några
andra sekretessrelaterade saker ber vi dig kontakta Woogas dataskyddsombud på privacy@wooga.net
eller skriva till: Legal/Privacy, Saarbruecker Strasse 38, 10405, Berlin, Germany.

Om du vill åberopa dina rättigheter kan du skicka in ett ärende via spelets supportkanal eller genom att
mejla till privacy@wooga.net.

Om du har några frågor eller funderingar som du anser att vi inte har adresserat på ett
tillfredsställande sätt, så kan det hända att du har rätt att ta upp detta med den sekretessansvariga
myndigheten där du bor.

7. Bilaga: California Consumer Privacy Act Notice "CCPA Notice")
Du hittar bilagan California Consumer Privacy Act Notice ("CCPA Notice") här.
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