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Mercedes-Benz C-Class Sedan C 300 2020 - Use Manual - Use Guide PDF. Documents: Go to donwload! Owner's manual - (English) Operator's manual Car for Mercedes-Benz C-Class Sedan C 300Table of contentsSymbolsAt a glanceCockpitWarning and indicator lampsOverhead control panelDoor control panel and seat adjustmentEmergencies and
breakdownsDigital Operator's ManualCalling up the Digital Operator's ManualGeneral notesProtecting the environmentGenuine Mercedes-Benz partsOperator's ManualService and vehicle operationOperating safetyDeclaration of conformity for wirelessLimited WarrantyQR code for rescue cardData storageCopyrightOccupant safetyRestraint
systemSeat beltsAirbagsPRE-SAFE® systemNotes on pets in the vehicleOpening and closingSmartKeyDoorsSteering wheelEasy entry and exit featureOperating the memory functionStowage areasCup holderAshtray and cigarette lighterSocketsWireless charging of the mobile phoneand connection with the exterior antennaInstalling/removing the
floor matsLight and visibilityExterior lightingInterior lightingMirrorsOperating the sun visorsEvasive Steering Assist (only vehicles with Driving Assistance Package)Evasive Steering Assist has the following charac‐ teristics:The ability to detect stationary or moving pedestrians.Assistance through power-assisted steering if it detects a swerving
maneuver.Activation by an abrupt steering movement during a swerving maneuver.Assistance during swerving and straightening of the vehicle.Reaction from a speed of approximately 12 mph (20 km/h) up to a speed of approx‐ imately 43 mph (70 km/h).You can prevent the assistance at any time by actively steering.System limitationsFull system
performance is not available for a few seconds after switching on the ignition or after driving off.The system may be impaired or may not function in the following situations:In snow, rain, fog, heavy spray, if there is glare, in direct sunlight or in greatly varying ambient light.If the sensors are dirty, fogged up, damaged or covered.If the sensors are
impaired due to interfer‐ ence from other radar sources, e.g. strong radar reflections in parking garages.R If a loss of tire pressure or a defective tire has been detected and displayed.In complex traffic situations where objects cannot always be clearly identified.If pedestrians or vehicles move quickly into the sensor detection range.If pedestrians are
hidden by other objects.If the typical outline of a pedestrian cannot be distinguished from the background.If a pedestrian is not detected as such, e.g. due to special clothing or other objects.On bends with a tight radius.Function of cruise controlCruise control regulates the speed to the value selected by the driver.If you accelerate to overtake, for
example, the stored speed is not deleted. If you remove your foot from the accelerator pedal after overtaking, cruise control will resume speed regulation back to the stored speed.Cruise control is operated using the correspond‐ ing steering wheel buttons. You can store any speed above 15 mph (20 km/h) up to the maxi‐ mum speed.If you fail to adapt
your driving style, cruise con‐ trol can neither reduce the risk of an accident nor override the laws of physics. It cannot take into account road, weather or traffic conditions.Cruise control is only an aid. You are responsible for the distance to the vehicle in front, for vehi‐ cle speed, for braking in good time and for stay‐ ing in your lane.System
limitationsThe system may be impaired or may not function in the following instances:In snow, rain, fog, heavy spray, if there is glare, in direct sunlight or in greatly varying ambient light.The windshield in the area of the camera is dirty, fogged up, damaged or covered.If the radar sensors are dirty or covered.In parking garages or on roads with steep
uphill or downhill gradients.If there are narrow vehicles in front, such as bicycles or motorcycles.In addition, on slippery roads, braking or accel‐ erating can cause one or several wheels to lose traction and the vehicle could then skid.Do not use Active Distance Assist DISTRONIC in these situations.Newest Added: AMG Mercedes-Benz 2019 AMG C 63
Cabriolet AMG GLB AMGTags: Mercedes-Benz Cars User Manuals, Mercedes-Benz Gle43, Mercedes-Benz GLC, Mercedes Benz E Class 350, Mercedes Benz Glc 63 Amg, 2020 Mercedes-benz Glc 300 Owner's Manual, Mercedes-Benz 2019 GLE 63 S Coupe Leverantör Ansvarig för innehåll och produktinformation som publiceras på denna sida är:
Mercedes-Benz Sverige AB Dockgatan 1 211 12 Malmö Tel: +46 40 671 84 84 mb-kontakt-se@mercedes-benz.com Organisationsnummer: 556487-1548 Information om skydd av personuppgifter.. Ansvarig enligt definitionen i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är: Mercedes-Benz Sverige AB ("Vi") Box 50531 202 50 Malmö Tel: +46 40
671 84 84 Organisationsnummer: 556487-1548 E-post: dataskydd@mercedes-benz.com 1. Dataskydd (skydd av personuppgifter) Vi är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är in-tresserad av våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna information om skydd av personuppgifter förklarar vi hur vi
samlar in din personliga information, vad vi gör med den, för vilket syfte och på vilken rättslig grund detta sker och vilka rättigheter och krav som är förknippade med det. Vi hänvisar även till Daimlers sekretesspolicy (dataskyddsdirektiv). Mercedes-Benz sekretesspolicy Vår information om skydd av personuppgifter vid användning av våra webbsidor
och Mercedes-Benz Group AG:s dataskyddsdirektiv gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk eller andra leverantörer som du kan nå via länkarna på våra webbplatser. Läs mer på dessa leverantörers webbplatser om deras respektive sekretesspolicy. 2. Insamling och bearbetning av personuppgifter a. När du besöker våra
webbsidor sparar vi vissa uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, datumet och tidpunkten för besöket, åtkomststatus (t.ex. om du kunde öppna en webbsida eller fick ett felmeddelande), användningen av funktionerna på webbsidan, de sökord du angett, hur ofta du öppnat de en-skilda webbsidorna, beteckningen på
öppnade filer, den överförda datamängden, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss och den webbsida som du besökte därefter, antingen genom att klicka på en länk på vår webbsida eller genom att ange en adress direkt i inmatningsfältet i din webbläsare, i den flik där du öppnat vår webbsida. Dessutom sparar vi av säkerhetsskäl i sju
dagar uppgifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot våra webbsidor. b. Övriga personuppgifter sparas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, ett kontaktformulär, en chatt, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, och i dessa
fall endast i den utsträckning som vi är tillåtna att göra det på grundval av ditt samtycke eller enligt gällande lag (se punkt 7). c. Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att överföra dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför
personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning. 3. Användningsändamål a. De personuppgifter vi samlar in vid ditt besök på våra webbsidor används för att göra dem smidiga att använda samt för att skydda våra IT-system från angrepp och andra rättsvidriga handlingar. b. Om
du ger oss ytterligare personuppgifter, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en chatt, en tävling eller för att genomföra ett avtal, använder vi dessa uppgifter för de angivna ändamålen, vid kundhantering och – vid behov – för att behandla och utföra affärstransaktioner i den utsträckning som krävs. c. För andra syften (t.ex. för visning
av anpassat innehåll eller reklam på grundval av ditt användarbeteende och information du själv har tillhandahållit till oss och som kan innefatta profilerings- eller graderingstekniker) använder vi och en eventuell utvald tredje part dina uppgifter såvida du ger ditt samtycke (= tillstånd) till det inom ramen för vårt Consent Management-system.
Ytterligare information och beslutsalternativ hittar du under "Cookie-inställningar" i sidfoten längst ner på webplatsen. d. Dessutom använder vi personuppgifter om vi är skyldiga att göra detta rättsligt sett (t.ex. lagring för att uppfylla handels- eller skatterättsliga lagringsskydligheter, offentliggörande enligt myndighets- eller rättsligt påbud, t.ex.
hos rättsvårdande myndighet). 4. Överföring av personuppgifter till tredje part; social plug-ins; användning av tjänsteföretag a. Våra webbsidor kan också innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på ett sådant erbjudande överför vi, i den utsträckning som krävs, data till respektive leverantör (t.ex. uppgiften om att du har hittat detta
erbjudande hos oss, och vid behov ytterligare information som du redan har angett på våra webbsidor). b. När vi på våra webbsidor använder så kallade social plug-ins för sociala nätverk som Facebook och Twitter integrerar vi dessa på följande sätt: När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga
uppgifter till leverantörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på den aktuella social plug-in för att upprätta en direkt anslutning till servern. Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar social plug-in-programmet kan nätverket koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt
användarkonto. Om du vill undvika detta kan du logga ut från nätverket innan du aktiverar social plug-in-programmet. Besök på andra Mercedes-Benz webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp. När du aktiverar en social plug-in överför nätverket det innehåll som blir tillgängligt direkt till din
webbläsare, som integrerar det på våra webbsidor. I dessa situationer kan det också ske en dataöverföring, som initieras och styrs från det aktuella sociala nätverket. För din anslutning till ett socialt nätverk, kommunikationen mellan ditt nätverk och ditt system och dina interaktioner på denna plattform gäller uteslutande dataskyddsbestämmelserna
hos det aktuella nätverket. Social plug-in är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies (se punkt 5.d). c. Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar en social plug-in kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilka ur ett EU-perspektiv inte uppfyller EU-normerna
”adekvat skyddsnivå” för bearbetning av personuppgifter. Tänk på detta innan du klickar på en länk eller aktiverar en social plug-in och därmed överför dina data. d. För drift, optimering och säkring av våra webbplatser använder vi dessutom kvalificerade tjänsteföretag (t.ex. IT-tjänsteföretag och marknadsföringsagenturer). Vi vidarebefordar
personuppgifter till dem endast om detta krävs för att tillhandahålla och använda webbplatserna och dessas funktioner, för att utöva legitima intressen, för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller ifall du har samtyckt till detta (se punkt 7). Närmare uppgifter om mottagare hittar du i vårt Närmare uppgifter om mottagare hittar du i vårt Consent
Management-system under "Cookie-inställningar" i sidfoten längst ner på webbplatsen. 5. Cookies a. Vid besök på våra webbplatser kan cookies användas. Tekniskt sett handlar det om s.k. HTML-cookies och liknande programvaruverktyg, t.ex. Web/DOM Storage eller Local Shared Objects (s.k. ”flashcookies”), som vi gemensamt kallar cookies. b.
Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet vid besök på en webbplats. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. se om du tidigare har besökt våra webbplatser, ta hänsyn till ditt önskade språk eller andra inställningar, erbjuda dig vissa funktioner (t.ex. webbutik, fordonskonfigurator) eller identifiera dina intressen baserat på användningen.
Cookies kan också innehålla personuppgifter. c. Om och vilka cookies som används vid ditt besök på våra webbplatser beror på vilka områden och funktioner på våra webbplatser du använder och om du godkänner användning av cookies som inte är tekniskt nödvändiga i vårt Consent Management-system. Ytterligare information och beslutsalternativ
hittar Ytterligare information och beslutsalternativ hittar du under "Cookie-inställningar" i sidfoten längst ner på webbplatsen. d. Användningen av cookies beror dessutom på inställningarna i den webbläsare du använder (t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De flesta webbläsare är förinställda så att de automatiskt
accepterar vissa typer av cookies. Denna inställning går dock oftast att ändra. Du kan alltid radera befintliga cookies. Web/DOM-Storage och Local Shared Objects kan du radera separat. Hur du gör detta i den webbläsare du använder framgår av tillverkarens anvisningar. e. Samtycke (= tillstånd) till samt avvisning eller borttagning av cookies är
knutet till den enhet som används och dessutom till den webbläsare som används. Om du använder flera enheter eller webbläsare kan du bestämma och ställa in på olika sätt. f. Om du avvisar användning av cookies eller tar bort dem kan det hända att inte alla funktioner på våra webbsidor är tillgängliga för dig, eller att enskilda funktioner endast
fungerar i begränsad utsträckning. 6. Säkerhet Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som förvaltas av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen. 7. Rättslig grund för
bearbetning a. I den mån du har gett oss samtycke till att bearbeta dina personuppgifter utgör detta den rättsliga grunden för bearbetningen (artikel 6 avs.1 bokst. a GDPR). b. För bearbetning av personuppgifter i syfte att ingå eller uppfylla ett avtal med dig utgörs den rättsliga grunden av art. 6 avs. 1 bokst. b GDPR. c. I den utsträckning
bearbetningen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. för att lagra data), har vi rätt att göra det i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. c GDPR. d. Dessutom bearbetar vi personuppgifter i syfte att utöva våra respektive tredje parters legitima intressen i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. f GDPR. Till sådana
legitima intressen hör att upprätthålla funktionsdugligheten i våra IT-system, (direkt)marknadsföra våra egna och tredje parts produkter och tjänster (såvida detta inte sker med ditt samtycke) samt utföra den rättsligt nödvändiga dokumentationen av affärskontakter. Inom ramen för nödvändig intresseavvägning tar vi särskilt hänsyn till typ av
personuppgifter, syftet med bearbetningen, omständigheterna för bearbetningen och ditt intresse av att dina data behandlas konfidentiellt. 8. Radering av dina personuppgifter Din IP-adress och namnet på din internetleverantör, som vi endast sparar av säkerhetsskäl, kommer att raderas efter sju dagar. I övrigt kommer vi att radera dina
personuppgifter så snart syftet med att vi samlat in och bearbetat uppgifterna är uppfyllt. Därefter sparas dina personuppgifter endast om det krävs enligt lag, förordningar eller andra rättsliga föreskrifter som vi måste följa, i EU eller enligt rättsliga föreskrifter i tredje land, om det där finns en tillräcklig dataskydds-nivå. Om personuppgifterna i det
enskilda fallet inte kan raderas markeras de aktuella personuppgifterna med målet att begränsa behandlingen av dem i framtiden. 9. Berörda personers rättigheter a. Som berörd av databehandlingen har du rätt till information (art. 15 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR), radering av data (art. 17 GDPR), begränsning av bearbetning (art. 18 GDPR) samt
dataöverförbarhet (art. 20 GDPR). b. Om du har gett samtycke till att dina personuppgifter bearbetas har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Lagligheten i bearbetningen av dina personuppgifter fram till denna tidpunkt påverkas inte av återkallandet. På samma sätt förblir vidare bearbetning av dessa data utifrån en annan rättslig
grund, såsom uppfyllandet av rättsliga skyldigheter, opåverkat (jfr. avsnittet "Rättslig grund till bearbetningen"). c. Invändningsrätt Du har när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, rätt att göra invändningar mot bearbetningen av personuppgifter som rör dig, som sker på grundval av art. 6 avs. 1 e) GDPR (databearbetning i
offentligt intresse) eller art. 6 avs. 1 f) i GDPR (databearbetning på grundval av en intresseavvägning). Om du gör en invändning bearbetar vi endast dina personuppgifter om vi kan bevisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen tjänar hävdandet, utövandet eller försvaret av rättsliga
anspråk. Om vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla direktreklam för att utöva legitima intressen på grundval av en intresseavvägning har du dessutom rätt att när som helst göra invändningar utan att ange skäl för detta. d. Vi ber dig att, om möjligt, rikta dina krav eller uttalanden till följande kontaktadress: dataskydd@mercedesbenz.com e. Om du anser att bearbetningen av dina personuppgifter strider mot rättsliga föreskrifter, har du rätt att klaga till en behörig datatillsynsmyndighet (art. 77 GDPR). 10. Nyhetsbrev På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för att
skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet med hjälp av avslutsfunktionen som finns i nyhetsbrevet. 11. Mercedes-Benz Group AG:s centrala åtkomstservice Med den centrala åtkomstservicen kan du anmäla dig till alla webbplatser och applikationer
inom Mercedes-Benz gruppen och dess varumärken. Användarvillkoren som gäller för den centrala åtkomstservicen innehåller särskilda dataskyddsbestämmelser. Dessa användarvillkor finns på anslutna webbplatsers och applikationers registreringssidor. 12. Dataöverföring till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) a.
Vid användning av tjänsteföretag (se punkt 4. d.) och vidarebeford-ran av uppgifter med ditt samtycke (= tillstånd) till tredje part (se punkt 3.c) kan personuppgifter komma att överföras till mottagare i länder utanför Europeiska unionen (EU), Island, Liechtenstein och Norge (= Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES) och bearbetas där,
särskilt i USA, Indien. b. I följande länder finns det, ur EU:s synvinkel, tillräcklig skyddsnivå motsvarande EU-standarder för bearbetning av personuppgifter (s.k. beslut om tillräcklighet): Andorra, Argentina, Kanada (begränsat), Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Uruguay. Med mottagare i andra länder
avtalar vi tillämpning av EU-standardavtalsklausuler, bindande företagsregler eller andra tillåtna mekanismer för att i enlighet med de lagstadgade kraven uppnå en ”tillräcklig skyddsnivå”. Information angående detta tillhandahåller vi gärna via de kontaktuppgifter som anges i punkt 9.d. ovan. c. Om du samtycker till vårt samtyckeshanteringssystem
gäller ditt samtycke även för överföring av uppgifter till mottagare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där det inte finns någon "adekvat skyddsnivå". Information om överförda uppgifter, datamottagare eller kategorier av datamottagare samt relevanta länder finns i vårt samtyckeshanteringssystem under "Cookie-inställningar"
i sidfoten längst ner på webbplatsen. I dessa länder får det inte finnas någon dataskyddslagstiftning som helt eller delvis är jämförbar med Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (t.b. registrerades rättigheter, se avsnitt 9), inga dataskyddsmyndigheter och/eller inga jämförbara möjligheter att vidta åtgärder mot dataskyddsöverträdelser. Bland
annat kan offentliga organ (t.b. myndigheter) lättare få tillgång till de behandlade uppgifterna där och använda dem för andra ändamål än i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessa omständigheter får endast delvis kompenseras genom särskilda åtgärder. Version: April 2022 Upphovsrätt. Copyright 2020 Mercedes-Benz Sverige AB. Alla
rättigheter förbehålles. Alla texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler samt deras användning lyder under upphovsrätten samt annan lagstiftning till skydd av immateriell egendom. De får inte kopieras i handelssyfte eller för överlåtelse. De får inte ändras för användning på andra webbsidor. Vissa internetsidor från Mercedes-Benz AG
innehåller även material som lyder under den upphovsrätt som gäller för den som tillhandahållit materialet. Produkter och priser. Efter sista redigering av enskilda sidor kan produkter eller tjänster ha ändrats. Tillverkaren reserverar sig för tillverknings- eller formändringar, avvikelser i färgnyanser liksom förändringar i leverans- eller
serviceomfattning under leveranstiden. Detta så länge ändringarna eller avvikelserna är skäliga utifrån ett kundperspektiv, samtidigt som hänsyn tas till Mercedes-Benz AG:s intressen. Bilderna kan i vissa fall visa tillbehör och extrautrustning som inte ingår i standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av tekniska skäl. Enskilda
sidor kan innehålla modeller och tjänster som inte finns att tillgå i alla länder. Uppgifter om lagstadgade, rättsliga och skattemässiga föreskrifter och konsekvenser gäller endast för Tyskland. Med förbehåll för bestämmelser med annan lydelse i försäljnings- eller leveransvillkoren gäller de priser som anges vid datumet för leveransen. För våra
avtalspartners är priserna inte bindande utan fungerar som en prisrekommendation. Fråga därför efter senaste version hos en återförsäljare eller avtalspartner. Varumärken. Om ingenting annat anges är alla varumärken som nämns på Mercedes-Benz AG:s webbsidor varumärken som är rättsligt skyddade av Mercedes-Benz AG. Detta gäller i
synnerhet modellnamn samt alla logotyper och emblem som tillhör företaget. Licensrättigheter. Mercedes-Benz AG strävar efter att erbjuda ett innovativt och informativt webbinnehåll. Vi hoppas därför att du uppskattar vår kreativa utformning lika mycket som vi själva. Vi ber dock om förståelse för att Mercedes-Benz AG måste skydda sin
immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att dessa webbsidor inte ger någon licensrätt till Mercedes-Benz AG:s immateriella egendom. Information om framåtblickande uttalanden Webbsidor, Investor Relations-releaser, affärsrapporter och preliminära rapporter, prognoser, presentationer, ljud- och videoöverföringar
av evenemang (live eller som inspelning) och övriga dokument på denna webbplats innehåller bland annat framåtblickande uttalanden om framtida utveckling som baseras på ledningens aktuella bedömning. Ord som ”förutse”, ”anta”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”avse”, ”kunna/skulle kunna”, ”planera”, ”projicera”, ”bör/skall” och liknande begrepp
utmärker sådana framåtblickande uttalanden. Sådana uttalanden omfattas av vissa risker och osäkerhetsmoment. Några exempel på detta är en konjunkturnedgång i Europa eller Nordamerika, förändringar i växelkurser, räntesatser och råvarupriser, produktlanseringar från konkurrerande företag, högre försäljningspremier för säljare, framgångsrik
implementering av den nya affärsmodellen för smart samt en nedgång i priserna för begagnade fordon. Skulle någon av dessa osäkerhetsfaktorer eller andra oförutsedda händelser inträffa (varav vissa beskrivs under rubriken ”Riskanalys” i den aktuella årsrapporten från Mercedes-Benz AG, liksom under rubriken ”Riskfaktorer” i formulär 20-F i den
aktuella årsrapporten från Mercedes-Benz AG, avsedd för den amerikanska finansinspektionen SEC) eller visa sig vara felaktiga utifrån de antaganden som gjorts, kan det faktiska resultatet avvika väsentligt från de resultat som antytts eller implicit har uttryckts. Vi har inte för avsikt och förbinder oss inte heller att löpande uppdatera framåtblickande
uppgifter, eftersom dessa enbart utgår ifrån de omständigheter som råder vid datumet för publicering. Information enligt § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) Detta gäller för tyska användare: Mercedes-Benz AG eller Mercedes-Benz AB kommer inte att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentvoldighetsstyrelse vad gäller
VSBG och är inte skyldig att göra det. Information om tvistlösning online EU-kommissionen har skapat en internetplattform för tvistlösning online (den s.k. ”ODR-plattformen”). ODR-plattformen fungerar som instans för utomrättslig tvistlösning i fråga om avtalsmässiga skyldigheter sprungna ur köpeavtal som slutits online. Du kommer till ODRplattformen genom att klicka på följande länk: Ansvar Information och uppgifter på dessa sidor gäller inte som försäkran eller garanti, vare sig uttryckligen eller underförstått. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti med avseende på beskaffenhet, omsättningsbarhet eller lämplighet för bestämda syften. De gäller inte som
underförstådd försäkran eller garanti om att produkter och tjänster inte bryter mot lagar och patent. På våra webbsidor finns länkar till andra sidor på internet. Vi vill informera om att vi inte har något inflytande över utformning och innehåll på de webbsidor som länkarna leder till. Vi kan därför inte heller ansvara för att informationen som
tillhandahålls där är aktuell, korrekt, fullständig eller håller en viss kvalitet. Mot denna bakgrund tar vi härmed avstånd från allt innehåll på dessa sidor. Denna förklaring gäller alla länkar till externa sidor och deras innehåll som vi länkar till på våra webbsidor. Sociala insticksprogram Mercedes-Benz använder s.k. sociala insticksprogram (hädanefter
kallade knappar) i sociala nätverk som Facebook, Google+ och Twitter. När du besöker våra webbsidor är dessa knappar som standard avaktiverade. Det innebär att de inte skickar några uppgifter till tredje part utan att du själv gör något. Innan du kan använda knapparna måste du aktivera dem genom att klicka på dem. Knapparna förblir aktiva tills
du avaktiverar dem eller raderar dina cookies (se Cookies). Efter aktiveringen upprättas en direkt förbindelse till det sociala nätverkets server. Knapparnas innehåll överförs då från de sociala nätverken direkt till din webbläsare och integreras därifrån med webbsidan. Observera att vi inte kan påverka omfattningen av data som de sociala nätverken
samlar in med hjälp av sina knappar. I det sociala nätverkets information om personuppgifter kan du läsa mer om datainsamlingens syfte och omfattning, om hur respektive socialt nätverk hanterar och använder data, samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet i detta hänseende. När en knapp har aktiverats kan
det sociala nätverket samla in data oberoende av om du interagerar med knappen. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan detta koppla ditt besök på denna webbsida till ditt användarkonto. Besök på andra Mercedes-Benz-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp. Om du är medlem i ett
socialt nätverk och inte vill att detta sammankopplar insamlade data med dina sparade medlemsuppgifter när du besöker våra webbsidor, måste du logga ut från aktuellt socialt nätverk innan du aktiverar knapparna.Mercedes-Benz använder cookies och liknande teknik, exempelvis HTML5 Storage eller Local Shared Objects (kallas i det följande
gemensamt för cookies), för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så bra som möjligt. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten DE): DE 64356963. Sekretesspolicy för användningen av våra sociala mediekanaler. Ansvarig enligt definitionen i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är:
Mercedes-Benz Sverige AB ("Vi") Box 50531 202 50 Malmö Tel: +46 40 671 84 84 Organisationsnummer: 556487-1548 E-post: dataskydd@mercedes-benz.com Sociala mediekanaler: > Facebook > Instagram > LinkedIn > Twitter > YouTube Facebook. För insamling och ytterligare behandling av användarnas personuppgifter på Facebooks webbsidor
ansvarar i regel Facebook Ireland Limited (”Facebook”). Observera att Facebook samlar in och behandlar viss information om ditt besök på vår Facebook-sida även om du inte har något Facebook-användarkonto eller inte är inloggad på Facebook. Information om behandling av personuppgifter på Facebook finns i Facebooks dataskyddsdirektiv
(Privacy Policy). Vi som driver denna Facebook-sida kan endast se din offentliga profil på Facebook. Vilken information som visas här beror på inställningarna i din profil. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter (t.ex. namn och innehåll i dina meddelanden, förfrågningar eller andra inlägg till oss) när du kontaktar oss via vår Facebook-sida. Vi
behandlar då dessa uppgifter i syfte att bearbeta och eventuellt besvara dina inlägg. Därutöver tillhandahåller Facebook oss s.k. sidinsynsdata. Dessa data är anonym statistik som hjälper oss att kunna bedöma kvaliteten och innehållet på vår Facebook-sida. Denna statistik upprättas baserat på användningsdata som Facebook samlar in när du
interagerar med vår Facebook-sida. Vi har ingen åtkomst till dessa användningsdata. Facebook har gentemot oss förbundit sig att när det gäller behandlingen av sidinsynsdata primärt ansvara för och uppfylla dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”; se nedan för mer information) och tillhandahålla dig den viktigaste informationen i
det gällande avtalet. Denna behandling beror på vårt berättigade intresse enligt art. 6 avs. 1 f) i GDPR, särskilt för att kunna komma i kontakt med dig angående dina förfrågningar eller inlägg samt för att kunna identifiera användningspreferenser (t.ex. antalet s.k. följare, antalet visningar av enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder,
geografi och språk) och anpassa och förbättra utbudet på vår Facebook-sida så exakt som möjligt efter målgrupp. Vi sparar dina personuppgifter i våra system, dvs. utanför Facebook, om och så länge vi behöver dem för insamlingsändamål eller om och så länge lagstadgade bestämmelser om datalagring föreligger. Du är varken rättsligt eller
avtalsmässigt förpliktad att överföra dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning. Du har följande rättigheter: Du har
enligt art. 15 i GDPR rätt till information om de personuppgifter vi har sparat. Det innebär att du har rätt att be oss bekräfta huruvida vi behandlar personuppgifterna i fråga och i så fall rätt till information om dessa personuppgifter. Rätten till information omfattar bland annat behandlingsändamålet, personuppgiftskategorierna som behandlas och
mottagaren eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut. Denna rättighet är emellertid inte absolut, eftersom andras rättigheter kan begränsa din rätt till information. Du har enligt art. 16 i GDPR rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. Det innebär att du kan kräva att vi korrigerar felaktiga
personuppgifter om dig. Med hänsyn till behandlingens ändamål har du rätt att kräva att ofullständiga personuppgifter kompletteras, även genom en tillagd redogörelse. Du har enligt art. 17 i GDPR rätt att få personuppgifter om dig raderade. Det innebär att du under vissa förutsättningar har rätt att kräva av oss att vi raderar vissa personuppgifter,
och att vi är skyldiga att göra det. Du har enligt art. 18 i GDPR rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Det innebär att motsvarande data endast markeras och behandlas av oss för specifika ändamål (t.ex. med ditt samtycke eller för att göra gällande rättsliga krav). Du har enligt art. 20 i GDPR under vissa förutsättningar
rätt att, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, erhålla de personuppgifter du tillhandahållit oss, och du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har också rätt att vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet, i synnerhet i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller där en
överträdelse mot GDPR påstås ha ägt rum. Kontakta om möjligt Facebook direkt på det sätt som anges på Facebooks webbsidor för att utöva dessa rättigheter med avseende på databehandlingen via Facebook. I annat fall eller vid behov kan du skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@mercedes-benz.com Under vissa omständigheter har du rätt
att, när som helst, mot bakgrund av din specifika situation eller när personuppgifter används för direktmarknadsföring, invända mot vår behandling av dina personuppgifter och vi kan då vara skyldiga att upphöra med behandlingen av dessa. När dina personuppgifter behandlas för att användas till direktmarknadsföring har du rätt att när som helst
invända mot behandlingen av dessa personuppgifter. Detta gäller även för profilering, såvida den är kopplad till sådan direktmarknadsföring. I detta fall använder vi inte längre personuppgifterna för detta ändamål. Skicka i den mån det är möjligt ett e-postmeddelande till dataskydd@mercedes-benz.com för att göra invändningar. Mer information om
hur vi hanterar personuppgifter hittar du i Mercedes-Benz dataskyddsdirektiv. Version: June 2019 Instagram. Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) är ansvarig för insamling och vidare behandling av personliga användaruppgifter på Instagrams webbsidor. Observera att Instagram samlar in och behandlar viss information om
ditt besök på vår Instagram-sida även om du inte har ett Instagram-användarkonto eller inte är inloggad på Instagram. Se Instagrams sekretesspolicy på för information om hur Instagram behandlar personuppgifter. Som operatör av denna Instagram-sida kan vi endast se din offentliga Instagram-profil. Den information som visas här beror på dina
profilinställningar. Vi behandlar också dina personuppgifter (t.ex. ditt namn och innehållet i dina meddelanden, förfrågningar eller andra inlägg till oss) om du kontaktar oss via vår Instagram-sida. Vi behandlar sedan dessa uppgifter i syfte att behandla och besvara (om tillämpligt) dina inlägg i enlighet därmed. Beroende på orsaken till och innehållet
i kommunikationen kan denna behandling ske i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”EU GDPR”), särskilt för att kontakta dig angående dina förfrågningar eller inlägg, eller i enlighet med art. 6.1 b) i GDPR om din förfrågan rör ingåendet av ett avtal med oss. Instagram ger oss också Page
Insights-information. Det handlar om anonym statistik som vi kan använda för att utvärdera kvaliteten på vår Instagram-sida och vårt innehåll. Denna statistik genereras på grundval av användningsdata som Instagram samlar in om din interaktion med vår Instagram-sida. Vi har inte tillgång till dessa användningsdata. Instagram/Facebook har
garanterat oss att de kommer att ta på sig ansvaret för att uppfylla de tillämpliga skyldigheterna avseende Page Insights-information och dina rättigheter enligt GDPR (se nedan för mer information) och att ge dig huvudpunkterna i det tillämpliga avtalet om detta ( . Behandlingen sker i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i GDPR,
särskilt för att identifiera användarpreferenser (t.ex. antal följare, antal interaktioner med enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder, geografi och språk) och för att skräddarsy och förbättra innehållet på vår Instagram-sida för vår målgrupp så långt det är möjligt. Vi kommer att lagra dina personuppgifter i våra system, dvs. utanför
Instagram, om och så länge som det behövs för de syften i vilka uppgifterna samlades in, eller om det krävs enligt lagstadgade skyldigheter att lagra uppgifter. Du är varken juridiskt eller avtalsmässigt skyldig att dela dina personuppgifter. Det är dock oundvikligt att Facebook behandlar dina personuppgifter om du vill besöka vår Instagram-sida. Det
är möjligt att en del av den insamlade informationen också kommer att behandlas utanför EU av Facebook, Inc. med huvudkontor i USA. För att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd baserar Instagram sådan dataöverföring på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Vi använder kvalificerade tjänsteleverantörer (interaktiva
marknadsföringsbyråer) för att utforma och hantera denna Instagram-sida. Vi delar personuppgifter med dem endast om det behövs för ovannämnda ändamål (t.ex. för att svara på dina förfrågningar), för att utöva berättigade intressen eller om du har gett ditt samtycke. Vi har upprättat de nödvändiga dataskyddsdokumenten, särskilt i enlighet med
art. 28 i GDPR, med dessa leverantörer. Du har följande rättigheter: Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få tillgång till information om de uppgifter som vi har sparat. Detta innebär att du har rätt att begära en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet, har du rätt att få information om dessa
personuppgifter. Rätten till tillgång omfattar bland annat information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlas och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut. Denna rätt är dock inte obegränsad eftersom din rätt till information kan
begränsas av andra personers rättigheter. Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Detta innebär att du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, även genom en kompletterande
förklaring. Enligt artikel 17 i GDPR har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta innebär att du under vissa omständigheter har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om dig och att vi är skyldiga att radera personuppgifter. Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt att begära begränsad behandling av dina personuppgifter. Detta innebär
att motsvarande uppgifter i detta fall kommer att markeras och behandlas av oss endast för vissa ändamål (t.ex. med ditt samtycke eller för att göra rättsliga anspråk gällande). Enligt artikel 20 i GDPR har du under vissa förutsättningar rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart
format, och du kan överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan några begränsningar från vår sida.Du har också rätt att kontakta den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd, särskilt i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller i den stat där det föreligger en påstådd överträdelse av GDPR. Om du vill utöva dessa rättigheter
när det gäller Instagrams databehandling kan du om möjligt kontakta Instagram direkt genom att använda den kontaktinformation som Instagram tillhandahåller på sina webbsidor. I andra fall, eller om du har andra frågor, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss: com-data-protection@mercedes-benz.com Under vissa förutsättningar har du rätt
att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation eller om personuppgifter används för direkt marknadsföring, och vi kan vara skyldiga att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du dessutom rätt att när som
helst invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig för sådan reklam. Detta gäller även profilering om den sker i samband med direkt marknadsföring av detta slag. I detta fall kommer personuppgifterna inte längre att behandlas av oss för dessa ändamål. Om du vill utöva din rätt att invända kan du om möjligt skicka ett e-postmeddelande till
oss: com-data-protection@mercedes-benz.com. Se Mercedes-Benz sekretesspolicy för mer information om hur vi hanterar personuppgifter. LinkedIn. LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarar för insamling och vidare behandling av personliga användaruppgifter på LinkedIns webbsidor. Observera att LinkedIn
samlar in och behandlar viss information om ditt besök på vår LinkedIn-sida även om du inte har ett LinkedIn-användarkonto eller inte är inloggad på LinkedIn. Se LinkedIns sekretesspolicy på för information om LinkedIns behandling av personuppgifter. Som operatör av den här LinkedIn-sidan kan vi bara se din offentliga LinkedIn-profil. Den
information som visas här beror på dina profilinställningar. Vi behandlar också dina personuppgifter (t.ex. ditt namn och innehållet i dina meddelanden, förfrågningar eller andra inlägg till oss) om du kontaktar oss via vår LinkedIn-sida. Vi behandlar sedan dessa uppgifter i syfte att behandla och besvara (om tillämpligt) dina inlägg i enlighet därmed.
Beroende på orsaken till och innehållet i kommunikationen kan denna behandling ske i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”EU GDPR”), särskilt för att kontakta dig angående dina förfrågningar eller inlägg, eller i enlighet med art. 6.1 b) i GDPR om din förfrågan rör ingåendet av ett avtal med
oss. LinkedIn förser oss också med Page Analytics-data. Det handlar om anonym statistik som vi kan använda för att utvärdera kvaliteten på vår LinkedIn-sida och vårt innehåll. Denna statistik genereras på grundval av användningsdata som LinkedIn samlar in om din interaktion med vår LinkedIn-sida. Vi har inte tillgång till dessa användningsdata.
LinkedIn har garanterat oss att de kommer att ta ansvar för att uppfylla de tillämpliga skyldigheterna avseende Page Analytics-data och uppfylla dina rättigheter enligt GDPR (se nedan för mer information) och att ge dig huvudpunkterna i det tillämpliga avtalet om detta ( . Behandlingen sker i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i
GDPR, särskilt för att identifiera användarpreferenser (t.ex. antal följare, antal interaktioner med enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder, geografi och språk) och för att skräddarsy och förbättra innehållet på vår LinkedIn-sida för vår målgrupp så långt det är möjligt. Vi kommer att lagra dina personuppgifter i våra system, dvs. utanför
LinkedIn, om och så länge som det behövs för de syften i vilka uppgifterna samlades in, eller om det krävs enligt lagstadgade skyldigheter att lagra uppgifter. Du är varken juridiskt eller avtalsmässigt skyldig att dela dina personuppgifter. Det är dock oundvikligt att LinkedIn behandlar dina personuppgifter om du vill besöka vår LinkedIn-sida. Det är
möjligt att en del av den insamlade informationen också kommer att behandlas utanför EU av LinkedIn Corporation och dess amerikanska dotterbolag (”LinkedIn”) med huvudkontor i USA. För att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd baserar LinkedIn sådan dataöverföring på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Vi använder
kvalificerade tjänsteleverantörer (interaktiva marknadsföringsbyråer) för att utforma och hantera denna LinkedIn-sida. Vi delar personuppgifter med dem endast om det behövs för ovannämnda ändamål (t.ex. för att svara på dina förfrågningar), för att utöva berättigade intressen eller om du har gett ditt samtycke. Vi har upprättat de nödvändiga
dataskyddsdokumenten, särskilt i enlighet med art. 28 i GDPR, med dessa leverantörer. Du har följande rättigheter: Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få tillgång till information om de uppgifter som vi har sparat. Detta innebär att du har rätt att begära en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är
fallet, har du rätt att få information om dessa personuppgifter. Rätten till tillgång omfattar bland annat information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlas och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut. Denna rätt är dock inte
obegränsad eftersom din rätt till information kan begränsas av andra personers rättigheter. Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Detta innebär att du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att begära att ofullständiga personuppgifter
kompletteras, även genom en kompletterande förklaring. Enligt artikel 17 i GDPR har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta innebär att du under vissa omständigheter har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om dig och att vi är skyldiga att radera personuppgifter. Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt att begära begränsad
behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att motsvarande uppgifter i detta fall kommer att markeras och behandlas av oss endast för vissa ändamål (t.ex. med ditt samtycke eller för att göra rättsliga anspråk gällande). Enligt artikel 20 i GDPR har du under vissa förutsättningar rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i
ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format, och du kan överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan några begränsningar från vår sida. Du har också rätt att kontakta den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd – särskilt i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller i den stat där det föreligger en påstådd överträdelse
av GDPR. Om du vill utöva dessa rättigheter i samband med LinkedIns databehandling kan du om möjligt kontakta LinkedIn direkt genom att använda den kontaktinformation som LinkedIn tillhandahåller på sina webbsidor. I andra fall, eller om du har andra frågor, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss: com-data-protection@mercedesbenz.com. Under vissa förutsättningar har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation eller om personuppgifter används för direkt marknadsföring, och vi kan vara skyldiga att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter. Om personuppgifter behandlas för direkt
marknadsföring har du dessutom rätt att när som helst invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig för sådan reklam. Detta gäller även profilering om den sker i samband med direkt marknadsföring av detta slag. I detta fall kommer personuppgifterna inte längre att behandlas av oss för dessa ändamål. Om du vill utöva din rätt att invända
kan du om möjligt skicka ett e-postmeddelande till oss: com-data-protection@mercedes-benz.com. Se Mercedes-Benz sekretesspolicy för mer information om hur vi hanterar personuppgifter. Twitter. Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland, ansvarar för insamling och vidare behandling av
personuppgifter på Twitters webbsidor. Observera att Twitter samlar in och behandlar viss information om ditt besök på vår Twitter-sida även om du inte har ett Twitter-användarkonto eller inte är inloggad på Twitter. Se Twitters sekretesspolicy på för information om hur Twitter behandlar personuppgifter. Som operatör av den här Twitter-sidan kan
vi bara se din offentliga Twitter-profil. Den information som visas här beror på dina profilinställningar. Vi behandlar också dina personuppgifter (t.ex. ditt namn och innehållet i dina meddelanden, förfrågningar eller andra inlägg till oss) om du kontaktar oss via vår Twitter-sida. Vi behandlar sedan dessa uppgifter i syfte att behandla och besvara (om
tillämpligt) dina inlägg i enlighet därmed. Beroende på orsaken till och innehållet i kommunikationen kan denna behandling ske i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”EU GDPR”), särskilt för att kontakta dig angående dina förfrågningar eller inlägg, eller i enlighet med art. 6.1 b) i GDPR om
din förfrågan rör ingåendet av ett avtal med oss. Twitter förser oss också med Analytics-data. Det handlar om anonym statistik som vi kan använda för att utvärdera kvaliteten på vår Twitter-sida och vårt innehåll. Denna statistik genereras på grundval av användningsdata som Twitter samlar in om din interaktion med vår Twitter-sida. Vi har inte
tillgång till dessa användningsdata. Behandlingen sker i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i GDPR, särskilt för att identifiera användarpreferenser (t.ex. antal följare, antal interaktioner med enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder, geografi och språk) och för att skräddarsy och förbättra innehållet på vår Twitter-sida för
vår målgrupp så långt det är möjligt. Vi kommer att lagra dina personuppgifter i våra system, dvs. utanför Twitter, om och så länge som det behövs för de syften i vilka uppgifterna samlades in, eller om det krävs enligt lagstadgade skyldigheter att lagra uppgifter. Du är varken juridiskt eller avtalsmässigt skyldig att dela dina personuppgifter. Det är
dock oundvikligt att Twitter behandlar dina personuppgifter om du vill besöka vår Twitter-sida. Det är möjligt att en del av den insamlade informationen också kommer att behandlas utanför EU av Twitter, Inc. med huvudkontor i USA. För att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd baserar Twitter sådan dataöverföring på Europeiska kommissionens
standardavtalsklausuler.Vi använder kvalificerade tjänsteleverantörer (interaktiva marknadsföringsbyråer) för att utforma och hantera denna Twitter-sida. Vi delar personuppgifter med dem endast om det behövs för ovannämnda ändamål (t.ex. för att svara på dina förfrågningar), för att utöva berättigade intressen eller om du har gett ditt samtycke.
Vi har upprättat de nödvändiga dataskyddsdokumenten, särskilt i enlighet med art. 28 i GDPR, med dessa leverantörer. Du har följande rättigheter: Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få tillgång till information om de uppgifter som vi har sparat. Detta innebär att du har rätt att begära en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig
behandlas eller inte och, om så är fallet, har du rätt att få information om dessa personuppgifter. Rätten till tillgång omfattar bland annat information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlas och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas
ut. Denna rätt är dock inte obegränsad eftersom din rätt till information kan begränsas av andra personers rättigheter. Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Detta innebär att du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att begära att
ofullständiga personuppgifter kompletteras, även genom en kompletterande förklaring. Enligt artikel 17 i GDPR har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta innebär att du under vissa omständigheter har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om dig och att vi är skyldiga att radera personuppgifter. Enligt artikel 18 i GDPR har du
rätt att begära begränsad behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att motsvarande uppgifter i detta fall kommer att markeras och behandlas av oss endast för vissa ändamål (t.ex. med ditt samtycke eller för att göra rättsliga anspråk gällande). Enligt artikel 20 i GDPR har du under vissa förutsättningar rätt att få de personuppgifter om dig
som du har lämnat till oss i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format, och du kan överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan några begränsningar från vår sida. Du har också rätt att kontakta den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd, särskilt i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller i den stat där det
föreligger en påstådd överträdelse av GDPR. Om du vill utöva dessa rättigheter när det gäller Twitters databehandling kan du om möjligt kontakta Twitter direkt via den kontaktinformation som Twitter tillhandahåller på sina webbsidor. I andra fall, eller om du har andra frågor, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss: com-dataprotection@mercedes-benz.com. Under vissa förutsättningar har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation eller om personuppgifter används för direkt marknadsföring, och vi kan vara skyldiga att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter. Om personuppgifter
behandlas för direkt marknadsföring har du dessutom rätt att när som helst invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig för sådan reklam. Detta gäller även profilering om den sker i samband med direkt marknadsföring av detta slag. I detta fall kommer personuppgifterna inte längre att behandlas av oss för dessa ändamål. Om du vill utöva
din rätt att invända kan du om möjligt skicka ett e-postmeddelande till oss: com-data-protection@mercedes-benz.com. Se Mercedes-Benz sekretesspolicy för mer information om hur vi hanterar personuppgifter. YouTube. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ansvarar för insamling och vidare behandling av personliga
användaruppgifter på YouTubes webbsidor. Observera att YouTube samlar in och behandlar viss information om ditt besök på vår YouTube-sida även om du inte har ett YouTube-användarkonto eller inte är inloggad på YouTube. Se YouTubes sekretesspolicy på för information om hur YouTube behandlar personuppgifter. Som operatör för den här
YouTube-sidan kan vi bara se din offentliga YouTube-profil. Den information som visas här beror på dina profilinställningar. Vi behandlar också dina personuppgifter (t.ex. ditt namn och innehållet i dina meddelanden, förfrågningar eller andra inlägg till oss) om du kontaktar oss via vår YouTube-sida. Vi behandlar sedan dessa uppgifter i syfte att
behandla och besvara (om tillämpligt) dina inlägg i enlighet därmed. Beroende på orsaken till och innehållet i kommunikationen kan denna behandling ske i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”EU GDPR”), särskilt för att kontakta dig angående dina förfrågningar eller inlägg, eller i enlighet
med art. 6.1 b) i GDPR om din förfrågan rör ingåendet av ett avtal med oss. YouTube förser oss också med Analytics-data. Det handlar om anonym statistik som vi kan använda för att utvärdera kvaliteten på vår YouTube-sida och vårt innehåll. Denna statistik genereras på grundval av användningsdata som YouTube samlar in om din interaktion med
vår YouTube-sida. Vi har inte tillgång till dessa användningsdata. Behandlingen sker i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i GDPR, särskilt för att identifiera användarpreferenser (t.ex. antal följare, antal interaktioner med enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder, geografi och språk) och för att skräddarsy och förbättra
innehållet på vår YouTube-sida för vår målgrupp så långt det är möjligt. Vi kommer att lagra dina personuppgifter i våra system, dvs. utanför YouTube, om och så länge som det behövs för de syften i vilka uppgifterna samlades in, eller om det krävs enligt lagstadgade skyldigheter att lagra uppgifter. Du är varken juridiskt eller avtalsmässigt skyldig att
dela dina personuppgifter. Det är dock oundvikligt att Google behandlar dina personuppgifter om du vill besöka vår YouTube-sida. Det är möjligt att en del av den insamlade informationen också kommer att behandlas utanför EU av Google LLC och dess helägda dotterbolag i USA. För att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd baserar Google LLC
sådan dataöverföring på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Vi använder kvalificerade tjänsteleverantörer (interaktiva marknadsföringsbyråer) för att utforma och hantera denna YouTube-sida. Vi delar personuppgifter med dem endast om det behövs för ovannämnda ändamål (t.ex. för att svara på dina förfrågningar), för att utöva
berättigade intressen eller om du har gett ditt samtycke. Vi har upprättat de nödvändiga dataskyddsdokumenten, särskilt i enlighet med art. 28 i GDPR, med dessa leverantörer. Du har följande rättigheter: Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få tillgång till information om de uppgifter som vi har sparat. Detta innebär att du har rätt att begära en
bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet, har du rätt att få information om dessa personuppgifter. Rätten till tillgång omfattar bland annat information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlas och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka
personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut. Denna rätt är dock inte obegränsad eftersom din rätt till information kan begränsas av andra personers rättigheter. Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Detta innebär att du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till
ändamålen med behandlingen har du rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, även genom en kompletterande förklaring. Enligt artikel 17 i GDPR har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta innebär att du under vissa omständigheter har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om dig och att vi är skyldiga att
radera personuppgifter. Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt att begära begränsad behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att motsvarande uppgifter i detta fall kommer att markeras och behandlas av oss endast för vissa ändamål (t.ex. med ditt samtycke eller för att göra rättsliga anspråk gällande). Enligt artikel 20 i GDPR har du under
vissa förutsättningar rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format, och du kan överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan några begränsningar från vår sida. Du har också rätt att kontakta den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd, särskilt i den EUmedlemsstat där du har din hemvist eller i den stat där det föreligger en påstådd överträdelse av GDPR. Om du vill utöva dessa rättigheter i samband med YouTubes databehandling kan du om möjligt kontakta YouTube direkt genom att använda den kontaktinformation som YouTube tillhandahåller på sina webbsidor. I andra fall, eller om du har andra
frågor, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss: com-data-protection@mercedes-benz.com. Under vissa förutsättningar har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation eller om personuppgifter används för direkt marknadsföring, och vi kan vara skyldiga att upphöra med
behandlingen av dina personuppgifter. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du dessutom rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan reklam. Detta gäller även profilering om den sker i samband med direkt marknadsföring av detta slag. I detta fall kommer personuppgifterna inte
längre att behandlas av oss för dessa ändamål. Om du vill utöva din rätt att invända kan du om möjligt skicka ett e-postmeddelande till oss: com-data-protection@mercedes-benz.com. Se Mercedes-Benz sekretesspolicy för mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
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