Sekretesspolicy

Inledning
Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, WilhelmWagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland (hädanefter ”TRAVIAN
GAMES”). Den gäller alla webbplatser, mobilappar och spel som drivs av
Travian Games GmbH (hädanefter ”TRAVIAN GAMES”).
Om en länk på en webbplats som drivs av TRAVIAN GAMES omdirigerar
dig till en annan webbplats som inte drivs av TRAVIAN GAMES, eller om
du använder tjänster från tredje part (till exempel vid betalning), måste
du vara medveten om att denna sekretesspolicy inte gäller sådana
webbplatser från tredje part.
TRAVIAN GAMES samlar in, bearbetar och lagrar uppgifter som du frivilligt
lämnar till TRAVIAN GAMES (till exempel i standardformulär eller på annat
sätt på de webbplatser och i de spel som drivs av TRAVIAN GAMES)
genom elektronisk kommunikation eller på annat sätt, eller som har
överförts under samspelet mellan dig och de webbplatser och spel som
tillhör TRAVIAN GAMES, i enlighet med följande avsnitt och i enlighet med
gällande föreskrifter.
Detta omfattar information som du lämnar till andra användare när du
kommunicerar med dem på webbplatser och via spel som drivs av
TRAVIAN GAMES.
1.
Besöka webbplatser som drivs av TRAVIAN GAMES
När du besöker en webbplats som drivs av TRAVIAN GAMES
vidarebefordrar webbläsaren automatiskt information om IP-adress,
webbläsarversion, skärmupplösning och operativsystem på den enhet som
du använder webbplatsen på. Webbläsaren anger också datum, tid och
hur länge du besökt webbplatsen och vilka olika webbplatser du öppnat
under ett besök. TRAVIAN GAMES använder denna information för att
optimera sina webbplatser och spel. Dessutom använder TRAVIAN GAMES
analysverktyget Google Analytics på sina webbplatser. Mer information om
hur Google Analytics används finns under punkt 4d.

2.

Spela spel från TRAVIAN GAMES

a
Registrering
När du registrerar dig för ett spel som drivs av TRAVIAN GAMES måste du
ange din e-postadress och välja ett användarnamn och lösenord. Dessa
uppgifter lagras permanent av TRAVIAN GAMES när du bekräftar din
registrering via aktiveringslänken som skickas till den e-postadress du
angav när du registrerade dig. Om du inte bekräftar via länken raderas
dina uppgifter efter två veckor. Använd inte ditt riktiga namn, någon
annans namn eller ett upphovsskyddat registrerat varumärke som
användarnamn. Dessutom tilldelar TRAVIAN GAMES ett land baserat på
IP-adressen för den enhet som använts för att skapa kontot. Denna
information lagras för att vi ska kunna erbjuda dig lämpliga
betalningsalternativ.
Om du klickar på en annonslänk på någon av TRAVIAN GAMES
webbplatser och omdirigeras till en webbplats som drivs av TRAVIAN
GAMES sparas en cookiefil på datorn med information om vilken
annonslänk du klickade på samt vilken annonsör, vilket spel, vilken
tidpunkt och vilket land det gällde. Dessutom tilldelar TRAVIAN GAMES dig
ett land baserat på IP-adressen för din spelenhet. TRAVIAN GAMES
utvärderar denna opersonliga information för att optimera sina
annonskampanjer och i av redovisningsskäl gentemot dess annonsörer.
Cookiefilen tas bort när aktiveringslänken har bekräftats.
TRAVIAN GAMES tillhandahåller en tjänst för allt fler av sina spel som
innebär att du endast behöver aktivera ditt konto en gång för ett visst
spel. Därefter kan du enkelt växla mellan olika spelvärldar inom ramen för
detta spel. Förutsättningen för att tjänsten ska fungera är att de data du
anger när du registrerar dig för ett spel lagras centralt av spelet i fråga.

b
Använda spelen
TRAVIAN GAMES lagrar och bearbetar din personliga information för att
verkställa det användaravtal som du har accepterat och de
användningsalternativ som är associerade med detta avtal (till exempel
användningen av spel, tillgång till support m.m.). Dessutom använder
TRAVIAN GAMES analysverktygen Google Analytics och SWRVE för sina
spel. Mer information om hur Google Analytics och SWRVE används finns
under punkt 4d) och 4e). Detsamma gäller när du använder TRAVIAN
GAMES-spel via en mobilapp som drivs av TRAVIAN GAMES.

c
Kommunikationskanaler
Spel och webbplatser som drivs av TRAVIAN GAMES ger olika möjligheter
att kommunicera med TRAVIAN GAMES eller andra spelare. TRAVIAN
GAMES använder automatiska filtersystem som förhindrar all
kommunikation som strider mot § 9 i Travian Game GmbH:s allmänna
användarvillkor. I synnerhet använder TRAVIAN GAMES automatiska
filtersystem i syfte att blockera massutskick och meddelanden som är av
stötande, obscen eller rasistisk karaktär, meddelanden som förhärligar
våld eller innehåller andra obehagliga påståenden samt meddelanden som
gör reklam för produkter eller tjänster. Dessutom registrerar TRAVIAN
GAMES hur kommunikationskanalerna används under en kort period för
att analysera och åtgärda eventuella tekniska problem, garantera
systemets säkerhet och integritet, bekämpa otillåten användning eller
missbruk samt generera avpersonifierad användarstatistik. Rapporterna
som genereras innehåller information om datum och tid för meddelandet,
avsändare och mottagare, meddelandets textinnehåll samt mängden data
som skickats.
Inga anställda hos eller representanter för TRAVIAN GAMES läser dina
meddelanden utan ditt samtycke. Om TRAVIAN GAMES misstänker
felaktig och/eller otillåten användning av de tillgängliga
kommunikationskanalerna (till exempel när en mottagare rapporterar ett
meddelande) förbehåller TRAVIAN GAMES sig rätten att undersöka det
aktuella spelkontot och de meddelanden som skickats från kontot och
vidta ytterligare åtgärder som så krävs.

d
Undersöka manipulation av spelets drift
TRAVIAN GAMES samlar in och lagrar information som visar hur
webbplatser och spel som drivs av TRAVIAN GAMES används, till exempel
användarnas aktiviteter i spel och kommunikation i spel mellan användare
eller kommunikation inom spelrelaterade tjänster. Detta omfattar
övervakning av spelmönster och kontroller av eventuell manipulation av
spelets drift som sedan kan användas för att identifiera felaktiga eller
olämpliga användaraktiviteter. TRAVIAN GAMES använder specialprogram
för att upptäcka brott mot spelets regler, till exempel program som kan
upptäcka om otillåtna skript används. I detta syfte kan IP-adresser,
inloggningsuppgifter från de senaste 14 dagarna och annan information
som webbläsaren överför som rubrikinformation lagras. Dessutom anlitar
TRAVIAN GAMES enskilda personer som är särskilt utbildade i detta, vilket
kan vara anställda eller frilansare som arbetar för TRAVIAN GAMES.
TRAVIAN GAMES väljer också ut lämpliga personer bland spelarna som

har visat intresse för att hjälpa till med sådana uppgifter på frivillig basis.
De anställda, frilansarna och de frivilliga (”särskilt utbildade anställda”)
har tillgång till samma data som de specialprogram som används av
TRAVIAN GAMES för att kunna utföra sina uppgifter. Särskilt utbildade
anställda har också i uppgift att identifiera, avslöja och vidta åtgärder mot
brott mot de aktuella allmänna användarvillkoren och spelreglerna, till
exempel otillåten användning av flera spelarkonton eller kränkningar av
andra spelare. Särskilt utbildade anställda agerar uteslutande i enlighet
med de föreskrifter och instruktioner som tillhandahålls av TRAVIAN
GAMES och har som främsta uppgift att säkerställa att gällande
föreskrifter om dataskydd efterlevs. Vad gäller hanteringen av
personuppgifter är TRAVIAN GAMES den ansvariga parten. Om TRAVIAN
GAMES fastställer att du agerar i strid med avtalsvillkoren, till exempel
genom att använda otillåtna skript, förbehåller TRAVIAN GAMES sig
uttryckligen rätten att koppla samman din IP-adress med andra data som
TRAVIAN GAMES har lagrade rörande dig, i syfte att informera dig om
sådana avtalsbrott. TRAVIAN GAMES kan sedan vidta ytterligare åtgärder
gentemot respektive användare för att återställa normal funktionalitet för
spelet.

e
Intern informationsanvändning
TRAVIAN GAMES använder information som lagras av dig eller om dig för
intern undersökning och analys kring demografi, användarintresse och
användarbeteende. Vid sådan informationsanvändning är dina uppgifter
pseudonymiserade. Du kan när som helst tacka nej till att dina uppgifter
används och lagras i detta syfte, utan att det påverkar övriga funktioner.
Om du inte vill att dina uppgifter används för dataanalys meddelar du
detta via e-post till adressen nedan. Det kostar ingenting att undanta dina
uppgifter, utöver eventuella kostnader för att skicka meddelandet om
detta.

f
Betalningar
Vid betalning måste du lämna ytterligare uppgifter. Vilken typ av uppgifter
som krävs beror på vilken betalningsmetod du har valt. TRAVIAN GAMES
erbjuder en rad anonyma betalningsmetoder.
TRAVIAN GAMES vidarebefordrar information som krävs för hanteringen
av betalningen till de tjänstleverantörer som ansvarar för betalningen.
TRAVIAN GAMES uppdrar åt TG Payment GmbH i München (Tyskland) att
tillhandahålla sådana betalningstjänster. Samarbete med tredje part

omfattar också betalningshantering via externa tjänsteleverantörer
(PayPal, kreditkortsföretag, mobilnätsoperatörer o.s.v.). Sådan tredje part
är juridiskt skyldig att hantera din personliga information på ett
konfidentiellt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning, och får
endast använda din personliga information för att uppfylla sina
skyldigheter i avtalet.
När du påbörjar en betalning i spelet installeras en cookiefil som innehåller
ett slumpmässigt genererat ID-nummer. Cookiefilen krävs för att du ska
kunna gå tillbaka till spelet när betalningsprocessen har slutförts.
TRAVIAN GAMES anlitar personer som ansvarar för att säkerställa att
betalningshanteringen är korrekt implementerad och de har därför tillgång
till all information som hjälper dem att göra detta. Sådana anställda
agerar uteslutande i enlighet med de föreskrifter och instruktioner som
tillhandahålls av TRAVIAN GAMES och har som främsta uppgift att
säkerställa att gällande föreskrifter om dataskydd efterlevs. Sådana
anställda använder anonymiserad betalningsinformation för att identifiera
och förhindra att betalningsprocesserna används på ett otillåtet sätt. Om
sådan användning identifieras avbryts betalningsprocessen. Dessutom
förbehåller sig TRAVIAN GAMES rätten att använda tillgängliga data för att
vidta ytterligare åtgärder och vid behov kombinera betalningsinformation
med andra personliga data.
TRAVIAN GAMES har rätt att förmedla information till tredje part till vilken
TRAVIAN GAMES fordringar på användaren har överlåtits, eller till tredje
part som ansvarar för inkassering av betalningar, i den mån detta krävs
för att sådana fordringar eller betalningar ska kunna inkasseras.

g

Användaranpassad annonsering online

När du använder Travians hemsida, kommer annonserna som visas att ha
optimerats efter vad som är relevant för dig. De visade annonsörerna
kommer att samla in individuell, anonymiserad information om ditt
användningsbeteende. Information samlas in om bland annat vilka
hemsidor du har besökt, vilka erbjudanden du utnyttjat och vilka
banderoller du har klickat på. Inga användare kan, i enlighet med gällande
lagstiftning, personligen identifieras utifrån denna information, då all
insamlad information pseudonymiseras. Av tekniska skäl används inte
insamlade IP-adresser för skräddarsydd annonsering, utan är istället helt
anonymiserade.

Du kan hitta mer information om hur Google använder annonseringsteknik
för att bearbeta information via följande länk:
http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/
Vill du inte få skräddarsydd annonsering från Google, kan du inaktivera
detta via följande länk:
http://www.google.com/ads/preferences
Travians hemsida använder följande tjänster och leverantörer:
-

-

Google AdSense, en tjänst som integrerar annonsering från Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google Ad Exchange, en tjänst som integrerar annonsering från
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA
Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Tyskland
ATG Ad Tech Group GmbH, Stresemannstr. 342, 22761 Hamburg,
Tyskland

Utöver detta låter vi tredje part, såsom mediebyråer, att använda cookies
för att analysera användandet av onlineannonsering och tillhandahålla dig
med skräddarsydd annonsering, baserad på dina preferenser, på vår
hemsida. Detta möjliggör även för mediebyråer att adressera sina
annonsörers målgrupp så exakt som möjligt utan onödig annonsering.
Anonym statistik skapas därmed, och denna information används för
marknadsanalyser. Informationen kan inte användas för att identifiera
enskilda individer.
Travians hemsida använder även "spårande konverteringspixlar" från
Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA,
www.facebook.com (“Facebook”) och/eller Twitter International Company,
The Academy 42, Pearse Street, Dublin 2, Irland, http://www.twitter.com
(“Twitter”) och/eller Google AdWords, Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, www.google.com/adwords
(“Google”). Detta verktyg låter oss spåra användares handlingar efter att
de har skickats vidare genom att klicka på en partners annons på en av
leverantörens hemsidor. Detta innebär att vi kan mäta hur effektiva
Facebooks, Twitters eller Googles annonser är och använda denna
information för statistiska marknadsanalyser. All information som samlas
in på detta sätt är anonym. Vi kan därför inte se någon personlig
information om enskilda användare. Den insamlade informationen sparas
och bearbetas dock av Facebook, Twitter eller Google. Vi kommer att
informera dig om detta utifrån den information vi har tillgång till vid

tillfället. Facebook, Twitter och Google kan förknippa denna information
med ditt Facebook-, Twitter- eller Googlekonto och använda informationen
i enlighet med sina dataskyddspolicys på
https://www.facebook.com/about/privacy/
eller
https://twitter.com/privacy
för sin egen annonsering.
Konverteringsspårning möjliggör för Facebook, Twitter, Google och deras
respektive partner att visa annonser för dig inom och utanför Facebook,
Twitter eller Google Display Network. I båda dessa fall kommer en cookie
för detta syfte att sparas på din dator.
Vänligen klicka här om du vill dra tillbaka ditt samtycke till detta:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
eller
https://twitter.com/settings/security.

h
Användning via en plattform tillhörande tredje part;
mobilspårning
Vi använder mobilspårningsteknik för att kontinuerligt förbättra och
optimera våra erbjudanden. Vi använder tjänster från adjust GmbH,
Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Tyskland (www.adjust.com) för detta
ändamål. Genom att använda dessa tjänster samlar vi in statistisk
information om hur våra hemsidor används för att hela tiden förbättra
våra erbjudanden. Gällande använding av våra appar, får vi information
från dina mobila enheter, vilken vi sparar och utvärderar. Följande
information samlas in på detta sätt: IP-adresser vilka anonymiseras
omedelbart, MAC-adresser, anonymiserade enhets-ID (IDentifier For
Advertisers - IDFA eller Google Advertiser ID - GAID), typ av webbläsare,
språk, internetleverantör, nätverksstatus, tidszon, ingångs- och
avslutningssidornas URL, spenderad tid och tillgångsdatum, clickstreaminformation och annan statistisk information om användandet av våra
tjänster. Enskilda individer kan inte identifieras utifrån denna information.
Information som samlas in på detta vis används för att skapa anonyma
användarprofiler. Information som samlas in med hjälp av spårningsteknik
används inte för att personligen identifiera besökarna av dessa hemsidor

utan personens medgivande. Framtida insamling och sparande av
information kan förbjudas, genom att ändra inställningarna på din mobila
enhet såsom beskrivs i sektion 8.
3.
Överföring av data till tredje part
I vissa fall överlåter TRAVIAN GAMES personlig information till följande
tredje parter:






Betalningsföretag (se ovan)
IT-leverantörer (till exempel e-postleverantörer, värdtjänstföretag)
Databastjänster (till exempel analys av marknadsföringskampanjer)
Associerade företag (till exempel betalningsinformation till TG
Payment GmbH)
Myndigheter (till exempel tillsynsmyndigheter)

Sådan tredje part är juridiskt skyldig att hantera personuppgifter på ett
konfidentiellt och säkert sätt enligt gällande lagstiftning. Tredje part har
endast tillgång till din personliga information om detta krävs för att
uppfylla partens del av avtalet, under förutsättning att det finns juridisk
grund för sådan tillgång.
Dessutom tillåter TRAVIAN GAMES endast att tredje part kontaktar dig i
marknadsföringssyfte med ditt uttryckliga, i förhand lämnade samtycke, i
vilka fall TRAVIAN GAMES vidarebefordrar din e-postadress till denna
tredje part.

4.

Tekniska funktioner

a
Cookiefiler
Cookiefiler är små filer som gör att TRAVIAN GAMES kan registrera viss
information om din enhet, till exempel identifiera dig när du besöker en
tidigare besökt webbplats på nytt eller i syfte att generera statistik. De
flesta cookiefiler tas bort automatiskt när du stänger webbläsaren eller
avslutar webbplatser eller spel som drivs av TRAVIAN GAMES. Vissa
cookiefiler kan dock lagras under längre tid. I avsnitten ovan beskrivs mer
ingående hur TRAVIAN GAMES använder cookiefiler.

b
Pixeltaggar
TRAVIAN GAMES använder så kallade pixeltaggar (även ”web beacon”,
”web bug”, ”tom GIF” m.m.). En pixeltagg är en länk som finns på en

webbplats och pekar mot en liten grafisk bild. När webbplatsen anropas
via den inbäddade länken visas den lilla grafiska bilden automatiskt.
TRAVIAN GAMES använder pixeltaggar för att optimera webbplatser och
reklamkampanjer genom att räkna eller registrera antalet besök på en
viss webbplats, om och när ett e-postmeddelande har öppnats o.s.v. I
avsnitten ovan beskrivs mer ingående hur TRAVIAN GAMES använder
pixeltaggar.

c
Sociala tilläggsprogram
TRAVIAN GAMES använder sociala tilläggsprogram på sina webbplatser
och i sina spel, till exempel Facebooks ”Gilla”-knapp, Facebook Connect
eller Googles ”Google +1”-knapp. En funktion som sociala tilläggsprogram
har gemensamt är att när du öppnar en av TRAVIAN GAMES webbplatser
som använder ett socialt tilläggsprogram, vidarebefordras alla de data
som hade skickats om du hade gått in direkt på webbplatsen som
levererar det sociala tilläggsprogrammet. Om du till exempel öppnar en
webbplats där Facebooks ”Gilla”-knapp är inbäddad skickas uppgifter till
Facebook om din ip-adress, enhetens operativsystem, vilken
webbläsarversion och skärmupplösning du använder för att öppna
webbplatsen samt URL-adressen till webbplatsen med ”Gilla”-knappen.
Detta gäller även om du inte har använt någon av de tjänster som
tillhandahålls av sådana leverantörer. Om tilläggsprogrammet har
tillhandahållits av Facebook eller Google överförs de data som nämns
ovan till USA.
Ytterligare information vidarebefordras om du är inloggad på någon av de
här tjänsterna och/eller om du använder det sociala tilläggsprogrammet
medan du använder webbplatsen. Mer information om vilka uppgifter som
vidarebefordras under sådana här omständigheter får du från respektive
leverantör av sociala tilläggsprogram.

d
Google Analytics
TRAVIAN GAMES använder webbanalysverktyget Google Analytics på sina
webbplatser, spelwebbplatser samt i spelen. Google Analytics använder
sig av cookiefiler i syfte att göra det möjligt för oss att analysera dina
besök på webbplatser och spel som drivs av TRAVIAN GAMES. Uppgifterna
samlas in via sidvisningar, d.v.s. den tekniska funktion som öppnar
respektive sida på din enhet, samt dina aktiviteter på webbplatserna och i
spelen som drivs av TRAVIAN GAMES. Därefter analyserar Google
Analytics uppgifterna i enlighet med kontraktet med TRAVIAN GAMES, i

syfte att sammanställa en rapport med information om bland annat från
vilken URL-adress användaren anlände till webbplatsen eller TRAVIAN
GAMES-spelet, från vilken ungefärlig geografisk plats användaren besökte
webbplatsen eller TRAVIAN GAMES-spelet, hur länge webbplatsen eller
TRAVIAN GAMES-spelet besöktes samt en översikt över vad användaren
gjorde vid besöket. TRAVIAN GAMES har konfigurerat Google Analyticsverktyget så att den sista oktetten siffror i ditt ip-nummer raderas innan
den sparas inom Europa. Du kan inaktivera kakor (cookies) i webbläsarens
inställningar, men detta kan begränsa vilka funktioner du kan använda i
TRAVIAN GAMES-spel eller på webbplatserna. Du kan även välja att ladda
ned och installera ett insticksprogram i din webbläsare vi följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Insticksprogrammet instruerar
Google Analytics Javascriptkod att inte skicka någon information när du
besöker TRAVIAN GAMES spel eller webbplatser.

e
SWRVE
TRAVIAN GAMES använder även webbanalysverktyget SWRVE i sina spel.
Verktyget implementeras som bitar av kod i spelets eller mobilappens
källkod och aktiveras när du utför en viss åtgärd som TRAVIAN GAMES har
definierat (t.ex. registrerar dig, aktiverar konto, loggar in, raderar konto,
köper spelvaluta m.m.). När verktyget har aktiverats skickas följande data
till SWRVE:s servrar i EU: namnet på spelet eller webbplatsen, spelets
språkversion, ett slumpmässigt och anonymt id-nummer för ditt konto, ett
fördefinierat id-nummer för åtgärden som utförts, en beskrivning av
åtgärden, tidpunkt, webbläsarens sessions-id samt ip-adress. Om du
använder något av TRAVIAN GAMES spel via en mobilapp skickas även
följande uppgifter: nätverkstyp (t.ex. 3G, Wi-Fi), operativsystem (utan
versionsnummer) och huruvida enheten är en mobiltelefon eller surfplatta.
SWRVE analyserar sedan informationen i enlighet med kontraktet med
TRAVIAN GAMES i syfte att sammanställa en rapport om hur ett visst spel
eller en viss mobilapp används. Dessutom använder SWRVE de överförda
uppgifterna i anonymiserad och sammanställd form för att presentera
allmänna slutsatser om användares beteende för såväl TRAVIAN GAMES
som för andra av SWRVE:s kunder. Utöver denna anonymiserade och
sammanställda användning av uppgifterna sparar och använder SWRVE
informationen som inhämtats från TRAVIAN GAMES uteslutande inom
ramen för det kontrakt och det uppdrag TRAVIAN GAMES har ålagt
företaget. Du kan när som helst tacka nej till att dina uppgifter i framtiden
används och lagras i detta syfte. Vill du inte att dina uppgifter används för
dataanalys meddelar du detta via e-post till adressen nedan. Det kostar

ingenting att undanta dina uppgifter, utöver eventuella kostnader för att
skicka meddelandet om detta.

f

Push-meddelanden

TRAVIAN GAMES kan komma att skicka push-meddelanden till din mobila
enhet, om du har aktiverat dessa inställningar på din mobila enhet, för att
ge dig uppdateringar om spel och andra intressanta nyheter. Du kan
hantera dina push-meddelanden på "Alternativ"- eller "Inställningar"-sidan
i mobilappen eller i dina enhetsinställningar.
5.
Återkallande av samtycke
Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, såvida TRAVIAN GAMES inte
bearbetar din personliga information i avtalsmässiga och juridiska syften.
Om återkallandet gäller mottagandet av spelinformation eller annan
information via e-post innehåller alla sådana e-postmeddelanden
möjligheten att avbryta prenumerationen på kommande epostmeddelanden med spelinformation eller annan information. Det kostar
ingenting att undanta dina uppgifter, utöver eventuella kostnader för att
skicka meddelandet om detta.
6.
Ändra eller ta bort personlig information
Du kan ändra din personliga information när som helst (till exempel
uppdatera eller korrigera information) eller ta bort personlig information
helt och hållet. Observera att TRAVIAN GAMES inte kan genomföra din
begäran om borttagning, om en sådan begäran strider mot eventuella
skyldigheter att upprätthålla ett register eller på grund av juridiska skäl
för TRAVIAN GAMES eller tredje part. Om du vill att TRAVIAN GAMES ska
ändra din personliga information eller sluta använda informationen
kontaktar du TRAVIAN GAMES på privacy@traviangames.com. TRAVIAN
GAMES kommer sedan att genomföra de begärda ändringarna eller ta bort
informationen så snart som möjligt. TRAVIAN GAMES måste dock påminna
dig om att av tekniska eller organisatoriska skäl kan vissa åtgärder
fortfarande komma att vidtas efter det att du har skickat in en begäran
om borttagning, om dessa åtgärder redan har påbörjats men ännu inte
avslutats vid tidpunkten för begäran.

7.
Information om personuppgifter
På begäran informerar TRAVIAN GAMES dig om samtliga personliga
uppgifter som finns lagrade om dig utan kostnad. Denna information
skickas till dig i elektronisk form, i allmänhet via e-post.

8.
Deaktivera ditt tracking-ID
För mobila enheter från Apple: Öppna inställningarna för din mobila enhet
(t.ex. iPhone eller iPad) och välj "Integritetsskydd". Du kan deaktivera
annonsspårning under "Reklam".
För Android-enheter: Öppna inställningarna i din app-lista och tryck på
annonsknappen. Du kan deaktivera Google Advertising ID när
annonsfönstret har öppnats.
9.
Slutbestämmelser
TRAVIAN GAMES förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy
när som helst, dock ska TRAVIAN GAMES alltid följa gällande lagstiftning
om datasäkerhet.

Om du har allmänna frågor om denna sekretesspolicy och om
datasäkerhet hos TRAVIAN GAMES är du välkommen att kontakta oss på
adresserna nedan. Kontakta oss om möjligt från den e-postadress du
uppgav när du registrerade ditt spelkonto.

E-post:
privacy@traviangames.com

Postadress:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22
80807 Munich

Daterad: 1 augusti 2015

