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Välkommen ombord!
Här är 4 viktiga punkter som du bör känna till om Transaction Connect:
●

Transaction Connect är en fransk startup som grundades 2016 och som
tillhandahåller en exklusiv teknik för att enkelt genomföra ett lojalitetsprogram
grundat på hur mycket användaren spenderar.

●

Vår verksamhet faller inom ramen för det Europeiska betaltjänstdirektivet (PSD
2) och är godkänt och kontrolleras av den Franska Bankmyndigheten.

●

Dataskydd är högsta prioritet för Transaction Connect. Vi lägger största vikt på
att respektera ditt privatliv och vi förbinder oss att följa bestämmelserna i den
Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

●

Dina bankuppgifter tillhör dig. Du kan när som helst återkalla anslutningarna till
dina bankkonton. Du behåller kontrollen över din information.

Vänligen läs noggrant den mer detaljerade informationen som anges nedan. Om du
har
några
frågor
är
du
välkommen
att
kontakta
oss
via e-post
till support@transactionconnect.com. Vi tror att du kommer ha nytta av följande
information.

Inledning
Vi informerar dig om att i samband med din användning av Loyalty Points
Collection-programmet Westfield club s om har inrättats av Rodamco Handel AB och Unibail
Management SAS, som möjliggör för dess användare att belönas på grundval av
genomförda köp, kommer teknik att användas som har utvecklats av vårt bolag, Transaction
Connect (”Vi”, ”Oss”). Detta innebär, utan förbehåll, din accept av och uppfyllelse av dessa
Användarvillkor (”Användarvillkoren”). Transaction Connect är ett franskt bolag med säte på
adressen 86 rue du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris, Frankrike. Bolaget är registrerat vid
Handels- och bolagsregistret i Paris med nummer 822 619 185.
Vår säkrade teknik gör att Vi kan erkänna dina köp på flera olika sätt:
- Genom att synkronisera dina nuvarande konton eller kontokort (nedan, “Kontona”)
med ditt Användarkonto,
- Genom att länka ditt betal- eller kreditkort med ditt Användarkonto.

1

Detta gör att Vi kan erkänna dina köp som görs i köpcenter och behandla dessa uppgifter i
enlighet med ditt samtycke (nedan kallade ”Tjänsterna”).
Vi erbjuder denna lösning som en Tjänsteleverantör av Kontoinformation, som är registrerad
hos ACPR med nummer 17038.
Genom att godkänna dessa Användarvillkor beviljar du Oss åtkomst till transaktionsdata för
dina Konton och information om dina köp. Vi åtar oss att använda dessa personuppgifter
endast för den användning som du har samtyckt till, i syfte att dra nytta av Tjänsterna.

1. Registrering och åtkomst till Tjänsterna
1.1.Accept och verkställighet av Användarvillkoren
Genom att använda Tjänsterna, accepterar du utan förbehåll och samtycker till att uppfylla
dessa Användarvillkor och du accepterar att bli bunden av dem.
Dessa Användarvillkor utgör ett bindande avtal. De fastställer funktionerna och villkoren för
användning av Tjänsterna och de styr våra förhållanden.
Om du vägrar att erkänna ett eller flera av dessa villkor, vänligen avstå från åtkomst eller
användning av Tjänsterna.
Om en eller flera klausuler i Användarvillkoren ogiltigförklaras, oavsett skäl, ska de andra
klausulerna fortsätta att gälla och vara bindande.

1.2.Ändringar av Användarvillkoren
Vi har rätt att se över eller uppdatera Användarvillkoren från tid till annan. Eventuella
ändringar kommer att träda ikraft när de uppdaterade Användarvillkoren har gjorts
tillgängliga. I händelse av förändringar som är viktiga för Oss och som kräver ditt samtycke i
enlighet med tillämplig lag, kommer Vi informera dig om detta och be om ditt samtycke om
det är nödvändigt.

1.3.

Åtkomst till Tjänsterna

Vi vill påminna dig om att Tjänsterna endast är tillgängliga för vuxna.
För att få åtkomst till Loyalty Points Collection och ”cashback”-funktionen, har du flera olika
möjligheter att dela din köpinformation:

1.3.1. Från din bank eller Kortkonton
För att dra nytta av programmets erbjudanden, ges du möjlighet att ansluta Kontona som
motsvarar de elektroniska betalningsmedel som du använder i ditt köpcenter med ditt
Användarkonto.
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Endast köp som görs med användning av de elektroniska betalningsmedel som är
synkroniserade med ditt Användarkonto kommer att ge dig möjlighet att dra nytta av
programmets erbjudanden.
Dina elektroniska betalningsmedel kan vara ett kredit- eller betalkort som utfärdas av
företaget hos vilket du har ett Konto.
För att möjliggöra för Oss att säkerställa korrekt funktion av Tjänsterna, bekräftar du att du är
innehavare av Kontona som har synkroniserats med ditt Användarkonto och de elektroniska
betalningsmedel som är förenade med dem och att du har rättskapacitet att använda
Kontona.
För att ansluta dina elektroniska betalningsmedel och Kontona som dessa är kopplade till
med ditt Användarkonto, måste du välja namnet på företaget som innehar dessa Konton och
sedan måste du ange, i det säkra gränssnittet, samma inloggnings- och lösenord som du
tillhandahåller när du ansluter till ditt säkra gränssnitt för att konsultera dessa Konton
("Åtkomst-ID"), i enlighet med bestämmelserna i nuvarande Betaltjänstdirektiv 2.
Beträffande listan över företag som berättigar till erbjudanden, förbehåller Vi oss fullständig
rätt att bestämma och att utan ersättning till dig (i) ta bort ett företag från listan över
deltagande företag och (ii) upphöra att erbjuda synkronisering och automatisk uppdatering av
transaktioner som görs av elektroniska kort och cashback-funktionen. För att se listan över
företag som berättigar till erbjudanden, vänligen se Användarvillkoren för Rodamco Handel
AB och Unibail Management SAS.
Så snart du har angett dina Åtkomst-ID, kommer Vi ha åtkomst till listan över dina konton.
Från denna lista väljer Vi dina nuvarande konton eller kortkonton och kommer endast åt
transaktionsuppgifter för dessa Konton som är tillgängliga för konsultation i ditt
Internetgränssnitt den dag du registrerade dig. Vi vill poängtera att Vi därmed kan få åtkomst
till transaktioner innan din registrering till Tjänsterna, dock begränsat till de transaktioner som
visas av ditt företag.
Tjänsterna tillåter dock daglig synkronisering av utgifter som har uppstått med användning av
betalningsmedel relaterade till Konton som är anslutna till Användarkontot så att du kan få
belöning för de köp som berättigar till personligt anpassade belöningar.
Denna synkronisering kommer inte göra det möjligt för Oss att få åtkomst till medlen på dina
Konton eller att göra några transaktioner via något av dina Konton eller några transaktioner
relaterade till en banktransaktion, förvaltning av aktieportfölj eller investeringsråd. Faktum är
att vi inte har någon behörighet som kreditinstitut, tillhandahållare av investeringstjänster eller
investeringsråd, i den mening som avses i bestämmelserna i penning- och
finanslagstiftningen.

1.3.2. Från ditt/dina betal- eller kreditkort
För att dra nytta av programmets erbjudanden, ges du möjlighet att ansluta betal- eller
kreditkort(en), som du använder i ditt köpcenter, till ditt Användarkonto.
Endast köp som görs med användning av det anslutna betal- eller kreditkortet/korten kommer
att ge dig möjlighet att dra nytta av programmets erbjudanden.
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Ditt/dina betal- eller kreditkort kan ha varumärken såsom MasterCard International Inc., Visa
Inc., liksom American Express.
Genom att ansluta ditt/dina betal- eller kreditkort till ditt Användarkonto, bekräftar du att du är
en behörig användare av kortet/korten.
För att ansluta ditt kort till ditt Användarkonto måste du välja namnet på det företag som
utfärdade kortet och sedan, i det säkra gränssnittet, måste du fylla i ditt betal- eller
kreditkortsnummer (PAN), dess utgångsdatum och land där det används.
Du beviljar Oss att dela din betalkortsinformation med utfärdaren av betal- eller kreditkortet,
så att utfärdaren informeras om att du har registrerat ditt kort. Du beviljar även utfärdaren av
betal- eller kreditkortet att övervaka transaktioner på ditt/dina anslutna kort i syfte att
identifiera dina berättigande transaktioner, och för kortutfärdaren att dela detaljer beträffande
dina berättigande transaktioner med Oss så att Vi kan tillhandahålla Tjänsterna.

2. Hjälp
För alla tekniska, administrativa eller kommersiella frågor eller svårigheter, är vår
supporttjänst tillgänglig för dig på denna adress: support@transactionconnect.com. Denna
support är öppen från måndag till fredag klockan 09.00 till 18.00 (GMT+1). Om nödvändigt i
syfte att lösa frågan, kan supporttjänsten ringa dig direkt.

3. Tjänsternas underhåll, avbrott och tillgänglighet
Du informeras härmed om att Vi förbehåller oss rätten att avbryta åtkomst till Tjänsterna när
som helst, utan varsel eller ersättning, i händelse av fel, underhåll, uppdatering av systemet
eller av något annat skäl.

4. Avbruten åtkomst till Tjänsterna
I händelse av överträdelse av någon av dina skyldigheter som anges i dessa Användarvillkor,
förbehåller Vi oss rätten att avbryta din åtkomst till Tjänsterna, utan meddelande, så snart
detta utbrott har upptäckts.
Åtkomst till Tjänsterna kommer att återupprättas när du fullt ut har gottgjort överträdelsen.

5. Personuppgifter och respekt för privatlivet
Eftersom transparens är ett nyckelvärde för oss, lägger Vi största vikt på respekten av ditt
privatliv och vi förbinder oss att uppfylla bestämmelserna i EU-förordning 2016/679 av den 27
april 2016 (den ”Allmänna Dataskyddsförordningen - GDPR”) och den franska
Dataskyddslagen nummer 78-17, av den 6 januari 1978, i dess nuvarande lydelse.
För att driva ”cashback-f unktionen” i lojalitetsprogrammet, behandlar Vi dina personuppgifter
på följande sätt och i följande syften:

4

-

Vi har åtkomst till och lagrar, i avidentifierad form, inköpsuppgifter som upptäcks genom
Konton som är länkade till ditt Användarkonto, eller genom betal- eller kreditkort som
länkas till ditt Användarkonto;

-

Vi analyserar dessa uppgifter i syfte att identifiera köp som har gjorts på köpcenter där
Lojalitetsprogrammet är aktivt. Om synkroniseringen av dina Konton är aktiverad, tar vi
också hänsyn till eventuella transaktioner som har gjorts innan din registrering i
lojalitetsprogram för att tillhandahålla en kundanpassad upplevelse. För mer information
om transaktionshistoriken som Vi har åtkomst till, uppmanar Vi dig att konsultera din
bank.

-

Vi överför de uppgifter beträffande köp (nämligen: datum, butik och belopp) som görs i de
butiker som deltar i detta köpcenter till Rodamco Handel AB och Unibail Management
SAS;

-

Vi överför nödvändiga uppgifter för att implementera “cashback- funktionen”, nämligen
den information som gäller bankkortet på vilket du vill bli belönad, till vår partner
Checkout SAS och Spreedly Inc.;

-

Vi lagrar alla uppgifter, i form av ett digitalt tryck, som är nödvändiga för att förebygga
eventuellt missbruk av Poängsamlingen i Lojalitetsprogrammet Westfield club;

-

I händelse av synkronisering av dina Konton och förutsatt att du godkänner motsvarande
opt-in, genom att klicka i en särskild ruta, använder Vi alla dina transaktionsuppgifter för
statistiska syften i aggregerad och anonymiserad form;

-

I händelse av synkronisering av dina Konton och förutsatt att du godkänner motsvarande
opt-in, genom att klicka i en särskild ruta, delar Vi dessa aggregerade och
anonymiserade statistiska uppgifter med våra partners. Eftersom dessa uppgifter är
anonymiserade, kommer det att bli omöjligt, även för våra partners, att göra en jämförelse
mellan statistiken som Vi genomför och dina personuppgifter.

Dessutom informerar Vi dig om att det inte är tillåtet för våra partners att be oss om
specifikationer, uppgifter eller någon information som möjliggör uppdelning av uppgifter som
kommuniceras till dem.
För vår del avstår Vi från att svara på eventuella frågor som de kan fråga Oss, om svaret
skulle innebära en överträdelse av dina rättigheter, inkluderat rätten att respektera dina
personuppgifter.
Vi avgör fritt och oberoende vilka åtgärder som implementeras i syfte att eftersträva de syften
som Vi har identifierat ovan. Därmed är du härmed uttryckligen informerad om att Vi agerar
som en oberoende personuppgiftsansvarig i den mening som avses i den allmänna
dataskyddsförordningen, beträffande de syften som avses ovan. Vi ska inte under några
omständigheter anses vara gemensamt personuppgiftsansvariga med Rodamco Handel AB
och Unibail Management SAS eller deras personuppgiftsbiträde.
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Ytterligare information beträffande insamling, behandling och delning av dina personuppgifter
och dina rättigheter beträffande dina uppgifter och hur du kan utöva dessa rättigheter anges i
vår Integritetspolicy och även i Integritetspolicyn för Westfield club som du kan få åtkomst till
direkt genom att klicka här.
Om
några
frågor
kvarstår
kan
du
kontakta
oss
direkt
dataprotection@transactionconnect.com. Du kommer få ett svar så snart som möjligt.

på

6. Immateriella rättigheter
Alla Tjänster och varje beståndsdel av tjänsterna (inkluderat, men inte begränsat till tekniken
som Vi gör tillgänglig) är Våra immateriella rättigheter. De är skyddade av bestämmelserna i
Lagen om Immateriella Rättigheter, tillämpliga lagar om upphovsrätt, varumärken och
tjänstemärken, patent eller andra äganderättigheter och de tillhör Oss, kontrolleras av Oss
eller har beviljats Oss enligt licens.
Användarvillkoren ger dig inte några äganderätter till Tjänsterna eller några av dess
beståndsdelar, som fortsätter att vara Vår exklusiva egendom. Tillgängligheten i Tjänsterna
som omfattas av Användarvillkoren kan inte anses vara en överföring av äganderätten till din
förmån. Till följd av detta ska du avstå från alla åtgärder eller handlingar eller ageranden som
direkt eller indirekt kan påverka Våra immateriella rättigheter och du ska garantera Oss
beträffande sådana åtgärder eller handlingar.
Du har ingen rätt att helt eller delvis reproducera, representera, ändra, översätta och/eller
anpassa, några av de beståndsdelar som omfattas av Tjänsterna eller att helt eller delvis
reproducera eller representera sådana översättningar, anpassningar och/eller ändringar utan
föregående skriftliga samtycke. Alla varumärken av produkter och tjänster som finns i eller är
förenade med Tjänsterna som inte är våra varumärken tillhör ägarna. Hänvisningar till namn,
varumärken, produkter eller tjänster av tredjepartsföretag utgör inte en rekommendation
beträffande sådana företags produkter eller tjänster.
Bristande efterlevnad av dessa villkor ska utgöra ett brott som kan medföra civilrättsliga
och/eller straffrättsliga sanktioner. Vi, eller Våra licensgivare förbehåller oss rätten att vidta
rättsliga åtgärder mot den eller de som bryter mot dessa villkor.

7. Säkerhet
Dina uppgifters säkerhet är en av Våra högsta prioriteringar. Därmed, i syfte att garantera en
hög säkerhetsnivå för Tjänsterna, använder Vi krypteringsalgoritmer som uppfyller höga och
bevisade standarder vad gäller datasäkerhet. Tjänsterna kan också granskas av oberoende
bolag som erkänns av behöriga myndigheter såsom IT-säkerhetsexperter. Därför
tillhandahålls Tjänsterna dig i enlighet med bestämmelserna i Betaltjänstdirektivet PSD 2.
Därför åtar vi oss att göra Vårt yttersta för att säkerställa Användarkontots säkerhet,
samordnat med Rodamco Handel AB och Unibail Management SAS, och i enlighet med
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standardpraxis och bestämmelserna i artikel 67-2°-b i Betaltjänstdirektivet PSD 2. Dock, på
grund av komplexiteten i internet och mobiltelefonmiljön, kan Vi inte hållas ansvariga till följd
av detta. Därför säkerställer du att du implementerar alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för
att skydda dina egna uppgifter.
Vidare fastställs att Vår teknik utgör ett automatiserat system för dataåtkomst och
databehandling och att all bedräglig åtkomst till eller ändring av nämnda system är förbjuden
och kommer att vara föremål för straffrättslig lagföring. Dock är du medveten om att data som
cirkulerar på Internet eller i mobiltelefonnätverk inte nödvändigtvis är skyddade, särskilt mot
eventuell förskingring, vilket du bekräftar att du är medveten om.
Därför förklarar du att du känner till naturen och de tekniska egenskaperna beträffande
Internet och mobiltelefonnätverk, och att du accepterar de tekniska begränsningarna,
svarstiderna för konsultation, sökningar eller överföring av data beträffande Tjänsterna
liksom riskerna som de medför.
Du erkänner uttryckligen att (i) Tjänsterna inte är felfria eller fria från virus; (ii) anslutning till
Tjänsterna medför den risk som är förenad med alla former av anslutning och överföring av
uppgifter via Internat och mobiltelefonnätverk, inkluderat beträffande hastigheten på
överföringen av data, svarstid vid begäran om information och förfrågningar och teknisk
prestanda; (iii) Vi har ingen kontroll över tredje parters nätverk eller webbplatser som du kan
få åtkomst till när du använder Tjänsterna; (iv) Vi ska inte hållas ansvariga för någon förlust
av data, underlåtenhet att lagra, felriktning eller försening i leveransen av data eller material
genom Tjänsterna; och (v) Vi lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier,
inkluderat garantier beträffande marknadsmässig/tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för
ett visst syfte eller behov av innehållet och Tjänsterna.
Så snart du blir medveten om en brist i våra Tjänster, åtar du dig att informera Oss utan
dröjsmål (via e-post till adressen: support@transactionconnect.com) beträffande eventuella
brister eller misstanke om bedräglig åtkomst till Tjänsterna.
Du
måste
omedelbart
kontakta
Oss
(via
e-post
till
adressen:
support@transactionconnect.com) i händelse av stöld, förlust eller obehörig användning och,
i allmänhet, alla former av äventyrande av konfidentialiteten av uppgifterna du har avslöjat för
Oss.
Du
måste
omedelbart
meddela
Oss
(via
e-post
till
adressen:
support@transactionconnect.com) vid stöld, förlust eller obehörig användning av din
mobiltelefon.

8. Olagligt innehåll
Du får inte missbruka Tjänsterna i något syfte, inkluderat men inte begränsat till uppgifter
som du inte har några åtkomsträttigheter till, olaglig nedladdning av data eller på ett sätt som
skulle strida mot tredje parts rättigheter, eller använda Tjänsterna för olagliga syften. Denna
lista är inte uttömmande.
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Under inga omständigheter ska Vi vara ansvariga för skadliga följder av sådant missbruk av
Tjänsterna. Vi förbehåller oss också rätten att ta bort innehåll som är olagligt eller som strider
mot tredje parts rättigheter så snart Vi blir medvetna om sådant innehåll.

9. Ansvar
9.1.

Ditt ansvar

Du åtar dig att använda Tjänsterna i enlighet med bestämmelserna i dessa Användarvillkor
och gällande lagstiftning.
I händelse av bristande efterlevnad av en eller flera bestämmelser och/eller klausuler i
Användarvillkoren, samtycker du till att hålla Oss skadelösa beträffande konsekvenser som
härrör från klagomål, anspråk, stämning i tvistemål eller fällande dom mot Oss som kan
uppstå från en tredje part, oavsett i vilken egenskap den tredje parten agerar.
Du är uttryckligen informerad om och accepterar att användningen av Tjänsterna,
informationen och verktygen som görs tillgängliga för dig är på din egen risk.
Du samtycker och erkänner uttryckligen att mottagande och nedladdning av eventuellt
innehåll som erhålls genom Tjänsten görs på din egen risk och att du förblir fullt ansvarig för
eventuell skada som kan komma att orsakas på din dator och/eller mobiltelefon och, i
tillämpliga fall, eventuell förlust av data som det kan leda till.

9.2.Vårt ansvar
Vi är ansvariga för tillhandahållandet av Tjänsterna, som inte utgör en skyldighet vad gäller
resultat. Även om varje skälig ansträngning görs för att säkerställa riktigheten,
fullständigheten och aktualiteten i Tjänsternas innehåll vid denna tidpunkt, tillhandahålls
Tjänsterna av Oss baserat på deras tillgänglighet utan någon form av garanti.
Du samtycker uttryckligen till att du använder Tjänsterna på egen risk.
Vårt ansvar är begränsat till direkta skador som du kan lida till följd av användning av
Tjänsterna. Du bär bevisbördan för eventuella anspråk på skadestånd, som måste väckas
inom en månad från den händelse som gav upphov till skadan.
I största möjliga utsträckning som är tillåten av tillämpliga lagar, ska Vi inte vara ansvariga (1)
för några skador, förluster eller konsekvenser av något slag som härrör från någon
användning av Tjänsterna eller deras Innehåll, eller (ii) gentemot dig för några indirekta eller
följdskador som kan orsakas dig, inkluderat, utan begränsning, eventuell förlust av kunder,
utebliven vinst, brister, skador på image, eller (III) kontoinformation och data som erhålls från
webbplatserna som tillhör de företag som upprätthåller Kontona som du har tillhandahållit,
och särskilt beträffande uppdatering av sådan information.
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Vi friskriver oss från allt ansvar om Tjänsterna inte motsvarar dina specifika krav och behov.
Vi ska inte hållas ansvariga för något brott vad gäller IT-säkerhet som kan orsaka skada i din
IT-utrustning och data.
Vi erbjuder ingen garanti för att företagen hos vilka du har öppnat ett Konto och till vilka dina
elektroniska betalningar görs kommer att tillåta dig att använda Tjänsterna. Dessutom,
eftersom Vi inte har någon kontroll över data relaterad till kontona som du innehar hos
sådana företag, kan Vi, liksom, i tillämpliga fall, Våra hosting- och teknikleverantörer, inte
under några omständigheter hållas ansvariga i händelse av skador som orsakas av:
- fel eller bristande överensstämmelse i informationen, produkterna och annat innehåll,
inkluderat särskilt dina egna uppgifter, beträffande dina synkroniserade Konton;
- tillfällig eller total bristande tillgänglighet för alla eller delar av åtkomsten i Tjänsterna eller
åtkomst till Användarkontona, en svårighet relaterad till svarstid och, allmänt, bristande
utförande.
Vi, och i tillämpliga fall, Våra hosting- och teknikleverantörer, ska inte vara ansvariga för
några skador du kan lida till följd av:
- fel som du har begått;
- din bristande efterlevnad av dessa Användarvillkor;
- en tredje parts åtkomst till dina uppgifter, med ditt tillstånd;
- din bedrägliga användning eller missbruk av Tjänsterna;
- en överträdelse av konfidentialiteten i ditt lösenord på grund av dina egna handlingar;
- alla produkter, data, information eller tjänster som köps eller erhålls, eller alla meddelanden
som mottas, eller transaktioner som ingås, av eller från Tjänsten som Vi tillhandahåller, eller
att Våra hosting- och teknikleverantörer eller tredje partsleverantörer tillhandahåller; och
- uttalanden eller agerande av alla personer beträffande Tjänsterna som Vi tillhandahåller
eller som har tillhandahållits av Våra hosting- och teknikleverantörer.
Vi kan inte hållas ansvariga för någon överträdelse av sekretessen av dina personuppgifter
som har kommunicerats till Oss beträffande Kontot som upprätthålls hos företagen, till följd
av dina egna handlingar, liksom eventuella skadliga konsekvenser eller skador av något slag,
i enlighet med tillämplig lagstiftning.

10.

Dina Förklaringar

Du förklarar och intygar för Oss att Dina Åtkomst-ID är och ska förbli korrekta och
uppdaterade. Alltså samtycker du till att uppdatera dessa om nödvändigt.
Du förklarar och intygar för Oss att du är innehavare av de konton som tillhandahålls för
användning av Tjänsterna och att du har nödvändiga fullmakter och/eller befogenheter att
tillåta oss att tillhandahålla dig Tjänsterna.
Du förklarar och intygar för Oss att du är och förblir ensamt ansvarig för åtkomst och
användning av Tjänsterna.
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Du förklarar att du är fullt medveten av egenskaperna, begränsningarna och riskerna vid
användning av Tjänsterna och att du accepterar dem.

11.

Rätt till tillbakadragande

Du är informerad om att detta avtal består av tillhandahållandet av digitalt innehåll som inte
tillhandahålls via ett fysiskt medium, följaktligen lämnar du ditt uttryckliga samtycke till att
avtalet genomförs genom din registrering och accept av dessa Användarvillkor. Du avsäger
dig uttryckligen från eventuell rätt till tillbakadragande.

12.

Nätfiske

Identitetsstöld och praxis kallad nätfiske (”phishing”) är fenomen som vi tar på största allvar.
Skydd av dina uppgifter för att skydda dig från identitetsstöld är en av våra prioriteringar. Vi
säkerställer dig att vi aldrig någonsin kommer fråga efter ditt Socialförsäkringsnummer eller
någon annan officiell ID-handling via telefon, e-post, SMS eller andra medel.

13.

Löptid

Detta avtal ingås på obestämd tid och från din accept av Användarvillkoren.

14.

Uppsägning

14.1. Uppsägning på ditt initiativ
Du kan bestämma när som helst att du inte längre vill delta i Loyalty Points Collection eller
säga upp ditt Användarkonto i enlighet med Rodamco Handel AB och Unibail Management
SAS villkor.
På skriftlig begäran av Rodamco Handel AB och Unibail Management SAS, kommer vi säga
upp Tjänsterna och förstöra alla relaterade uppgifter.
Vi kommer förstöra alla uppgifter om dig, med undantag för uppgifter som krävs för att
förebygga bedrägliga borttagningar, nämligen borttagningar till följd av nya registreringar
under en annan identitet i syfte att dra nytta av potentiella erbjudanden och belöningar. I
detta fall kommer Vi och Våra underleverantörer endast att behålla de personuppgifter som
är strikt nödvändiga för att upptäcka sådant bedrägligt beteende under en ettårsperiod räknat
från begäran om uppsägning av Tjänsterna.

14.2.

Uppsägning på vårt initiativ

För det fall att du inte uppfyller dina skyldigheter som anges i Användarvillkoren, eller om du
använder Tjänsterna på ett sätt som innebär missbruk, förbehåller Vi oss rätten att säga upp
avtalet när som helst.
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I händelse av uppsägning, kommer åtkomst till Tjänsterna att avbrytas omedelbart. Vi
kommer meddela dig om detta via e-post eller på annat sätt, och dina uppgifter kommer
förstöras.
Ingen ersättning av något slag kan krävas.
Vi kommer sedan meddela Rodamco Handel AB och Unibail Management SAS om
uppsägningen, som sedan kommer att besluta om ditt Användarkonto ska sägas upp likaså.

15.

Överlåtelse

Du har ingen rätt att helt eller delvis överlåta dessa Användarvillkor, oavsett om det sker mot
vederlag eller utan kostnad. I händelse av överträdelse mot detta förbud kommer vi
omedelbart att säga upp Användarvillkoren och du kan hållas ansvarig.
Du beviljar oss att överlåta dessa Användarvillkor, helt eller delvis, mot ersättning eller
vederlagsfritt, utan ditt föregående skriftliga samtycke, förutsatt att förvärvaren behåller sina
rättigheter och skyldigheter som definieras i dessa Användarvillkor till förmån för dig.

16.

Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa Användarvillkor och alla klausuler som gäller dess genomförande eller tolkning
regleras av fransk lag, oavsett uppfyllelseorten för de skyldigheter som härrör från dessa.
Om du har några frågor eller klagomål angående dessa Användarvillkor, kan du kontakta oss
via e-post till: dataprotection@transactionconnect.com.
Om en tvist uppstår i samband med Användarvillkoren eller användningen av Tjänsterna, ska
båda Parter anstränga sig för att lösa tvisten i samförstånd. För att lösa eventuell tvist som
parterna inte kan lösa i samförstånd, har Handelsdomstolen i Paris exklusiv behörighet.

17.

Bekräftelse

Du bekräftar att du har tagit emot all nödvändig information beträffande Tjänsterna som
åsyftas häri, att du utan förbehåll följer Användarvillkoren och garanterar att tillämpa dem
strikt.
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