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VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG ATT SE NÄR DU LÄSER DENNA SEKRETESSPOLICY 

Jaguar Land Rover är en av världens ledande tillverkare av premiumbilar. Innovation och design ger våra kunder 

upplevelser de älskar för livet – som uppfyller och överträffar deras behov och förväntningar. Kvalitet och klass 

är våra kännetecken. Omsorg om våra kunder är av största vikt.  

Vi respekterar integriteten hos varje person vars information vi behandlar. I denna sekretesspolicy förklarar vi 

hur vi använder personuppgifter som erhålls från din användning av My InControl-tjänster och användningen 

av våra fordon (kallade ”fordon” i hela denna sekretesspolicy), produkter och tjänster samt informerar dig om 

dina dataskyddsrättigheter.  

INFORMATION OM UPPGIFTSSKYDD 

1. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSANSVARIG: VILKA VI ÄR OCH HUR DU KONTAKTAR OSS 

Vilka vi är: I den här sekretesspolicyn hänvisar ”Jaguar land Rover”, ”JLR”, ”vi” eller ”oss” till 

personuppgiftsansvarig: Jaguar Land Rover Limited med registrerat säte på Abbey Road, Whitley, 

Coventry CV3 4LF i England som har registreringsnummer 1672070.  

Mer information om Jaguar Land Rover-koncernen finns i rutan ”Berätta mer” nedan. 

Kontaktuppgifter för kundrelationer: För frågor som rör denna sekretesspolicy eller de produkter och 

tjänster som ingår i den kan du kontakta oss på följande e-postadress: jlr-euro-importer-customer-

relations@jaguarlandrover.com. 

BERÄTTA MER ... 

... om JAGUAR LAND ROVER-koncernen ... 

 Jaguar Land Rover är en del av en koncern vars moderbolag är Jaguar Land Rover Automotive plc. Mer 

företagsinformation om Jaguar Land Rover finns på vår webbplats på: https://www.jaguarlandrover.com/.  

Jaguar Land Rover är en del av Tata-koncernen. Mer information om Tata-koncernen och Tata-företagen 

finns här: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust och 

http://www.tata.com/company/index/Tata-companies  

 

2. VAD DENNA SEKRETESSPOLICY GÄLLER 

• Denna sekretesspolicy gäller för din användning av: 

o ”appen InControl Remote” som är smartphoneappen (”appen”) som du har laddat ned från 

onlinebutiken till din smartphone eller handenhet (tillsammans kallat ”enheten”) som gör att du 
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kan använda ”Remote Essentials”-funktionerna och, beroende på ditt abonnemang, 

”Remote/Remote Premium”-funktionerna 

o ”appen Remote Park Assist” som är smartphoneappen som du har laddat ned från 

onlinebutiken och som gör att du kan använda ”Remote Park Assist”-funktionerna, 

o webbplatsen My InControl, från vilken du får tillgång till ditt konto för InControl-tjänsterna och 

vissa InControl-tjänster, 

o vilken som helst av följande ”InControl”-tjänster (beroende på fordonsmodell och abonnemang): 

(i) de tjänster som tillhandahålls via appen InControl Remote, appen Remote Park Assist och 

My InControl-webbplatsen; (ii) ”SOS Emergency Call”-tjänsterna; (iii) ”Optimised Roadside 

Assistance”-tjänsterna; (iv) ”InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro”-tjänsterna; och (v) 

alla länkade eller InControl-tillgängliga appar och tjänster (”InControl-tjänster”), 

o underhållningssystemet, inklusive funktionerna InControl Touch Pro och Pivi Pro; 

(Användningen av ordet ”funktioner” i denna sekretesspolicy gäller fordon som är utrustade 

med InControl TouchPro eller Pivi Pro och inbegriper underhållning, anslutna tjänster och 

programuppdateringsfunktioner och “Live”-tjänsterna (inklusive all programvara, bilder, text, 

data och annat innehåll som utgör eller rör de funktionerna), och  

o andra anslutna fordonssystem och tjänster. 

Observera att denna sekretesspolicy inte gäller för tredjepartswebbplatser som du kan komma att 

besöka i samband med din användning av InControl-tjänsterna eller på annat sätt och inte heller för 

tjänster eller funktioner som du registrerar dig direkt hos en tredje part för att få tillgång till (se relevant 

tredje parts sekretesspolicy). 

Denna sekretesspolicy anger grunden på vilken uppgifter, inklusive personuppgifter som vi samlar in 

från dig, eller som du tillhandahåller till oss, behandlas av oss, efter din användning av webbplatsen My 

InControl eller våra fordon, produkter och tjänster som beskrivs i avsnitt 2. Läs noga igenom den för att 

skaffa dig en förståelse för våra rutiner gällande uppgiftsinsamling samt dina personuppgifter och hur 

vi behandlar dem.  

Observera att det är ditt ansvar att uppmärksamma alla passagerare och personer som du ger tillstånd 

att använda ditt fordon, infotainmentsystemet och/eller InControl-tjänsterna på de sekretessrutiner som 

beskrivs i denna sekretesspolicy (inklusive de sätt på vilka vi kan komma att samla in och använda 

uppgifter från fordonet och/eller relaterade till användare av fordonet).  

3. TYPERNA AV INFORMATION SOM VI SAMLAR IN 

Vi kan komma att samla in och behandla följande uppgifter om dig och/eller ditt fordon: 

• Inlämnad information: Information som du tillhandahåller genom att fylla i onlineformulär under 

konfigurationen av ditt konto för InControl-tjänsterna eller under din användning av webbplatsen My 

InControl och InControl-tjänsterna, genom din användning av ditt fordons underhållningssystem och 

dess funktioner, information som du på annat sätt kan tillhandahålla till oss direkt (till exempel när du 



 

 

kommunicerar med oss via telefon eller e-post eller via något av formulären på webbplatsen My 

InControls) eller den som den auktoriserade återförsäljaren (från vilken du köpte eller leasade 

fordonet) tillhandahåller å dina vägnar när du konfigurerar ditt konto för InControl-tjänster eller på 

annat sätt i samband med eller efter annan kommunikation med dig. Denna information beror på din 

typ av handlingar, men kan innehålla ditt namn, din adress, ditt telefonnummer (inklusive 

smartphonenummer), din e-postadress, dina språkinställningar, ditt lösenord och din PIN-kod för ditt 

konto för InControl-tjänster, dina val och önskemål för fordonets underhållning, samt information om 

din föredragna auktoriserade återförsäljare. 

• Ytterligare information: 

o Om du kontaktar oss kan det hända att vi sparar en kopia av korrespondensen. 

o Information om transaktioner du utför via webbplatsen My InControl. 

• Enhetsinformation (inklusive plats): Vi kan komma att samla in information om enheten eller datorn 

du använder för att komma åt våra webbplatser eller hämta ett exemplar av appen InControl Remote 

eller appen Remote Park Assist till din smartphone, inklusive information om operativsystem, märke, 

modell och version, den unika identifieraren för installation av appen InControl Remote eller Remote 

Park Assist samt enhetens nationella inställningar och landskod. Appen InControl Remote kan även 

samla in din enhets platsinformation samt autentiseringsnycklar och användarnamn för identifiering, 

men denna information överförs inte till oss. Samtyckena du ger för att hämta appen InControl Remote 

inkluderar samtycke för användning av GPS- eller platsuppgifter för apptjänster, inklusive 

kartinformation. Du kan begränsa åtkomst till, eller insamling av, din enhets platsinformation genom 

att avaktivera enhetens platstjänster, eller genom att inte använda de funktioner på enheten som 

kräver platsinformation.  Observera att det här kan påverka vilka apptjänster som är tillgängliga för 

dig. Identifiera dig med hjälp av fingeravtryck eller skanning av näthinnan med våra appar. Vi samlar 

inte in information om dina fingeravtryck eller näthinneskanningen utan får endast en bekräftelse från 

enheten om att valideringskontrollen har godkänts. Mer information om enhetsuppgifter, 

automatiserad uppgiftsinsamling och cookies finns i vår cookiespolicy nedan. 

• Fordonsidentifieringsinformation: information om det/de fordon som du har registrerat för 

InControl-tjänsterna eller sådant annat fordon som på annat sätt har identifierats för oss (till exempel 

via en återförsäljare) som är kopplat till dig, inklusive fordonets chassinummer (VIN-kod), fabrikat, 

modell, årsmodell, funktioner, registreringsnummer, köp- eller leasingdatum, och den auktoriserade 

återförsäljare som du köpte eller leasade fordonet av.  

• Platsinformation: För att kunna tillhandahålla InControl-tjänsterna till dig är det nödvändigt för oss 

och våra tjänsteleverantörer att använda platsdata som skickas från ditt fordon, inklusive information 

om den plats som fordonet senast parkerades på. Vi kommer även att samla in och bearbeta annan 

platsinformation om fordonet vid valfri tidpunkt som en del av färdvägsspårningsfunktionen 

(”Färdvägar”) i InControl-tjänsterna. Den information som vi samlar in och behandlar som en del av 

denna funktion beskrivs under ”Färdvägsinformation” nedan. Den plats som fordonet senast 

parkerades på kommer alltid att spåras, och denna funktion kan inte stängas av så länge du tar emot 

InControl-tjänsterna. Under denna förutsättning kan du när som helst stänga av ”Färdvägar” via 

webbplatsen My InControl och appen InControl Remote. Om däremot någon av funktionerna ”SOS 



 

 

Emergency Call”, ”Optimised Assistance” eller ”InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” är 

aktiverade, aktiveras fordonets platsdata i realtid automatiskt om en relevant utlösande händelse 

inträffar, t.ex. att fordonet bogseras bort med tändningen avstängd, flyttas på ett sätt som utlöser 

”InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” eller att fordonets krockkuddar utlösts. Dessa 

platsdata skickas till relevant tjänsteleverantör och/eller räddningstjänst (beroende på vilket som är 

tillämpligt) även om du har stängt av färdvägsspårningsfunktionen. Fullständig information om 

utlösande händelser finns i fordonets handbok. Platsinformation är också nödvändig (separat från 

funktionen ”Färdvägsinformation”), för användning av vissa InControl-tjänster och InControl-

funktioner, inklusive: lokalisering av ditt fordon på en karta och gånginstruktioner tillbaka till det samt 

lokalisering av ditt fordon på en full parkeringsplats med hjälp av funktionen ”Beep and Flash”. Även 

om du inte har aktiverat ditt konto för InControl-tjänster kan fordonet automatiskt initiera ett 

samtal för att kontakta räddningstjänsten via den begränsade nödsamtalsfunktionen. Eller så 

kan du manuellt starta ett röstsamtal med räddningstjänsten via den begränsade 

nödsamtalsfunktionen. I samband med att ett sådant samtal görs kan information överföras till 

oss och/eller våra nödtjänstleverantörer. Sådan information inkluderar information om 

fordonets plats, klockslag samt en fordonsidentifierare enligt beskrivningen i 

instruktionsboken som finns här: https://www.ownerinfo.jaguar.com och 

https://www.ownerinfo.landrover.com.  

• Färdvägsinformation: information om din färdväg skickas från fordonet, inklusive färdvägsavstånd, 

platsdata i realtid, färdens varaktighet, medelhastighet och uppgifter om färdens effektivitet. Som vi 

skrev ovan kan du stänga av ”Färdvägar” via webbplatsen My InControl och appen InControl Remote. 

Därigenom förhindras att ovanstående information skickas från fordonet (förutom information om den 

plats som fordonet senast parkerades på). Om däremot någon av funktionerna ”SOS Emergency 

Call”, ”Optimised Roadside Assistance” eller ”InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” har 

aktiverats (i enlighet med vad som nämnts ovan) skickas fordonets platsdata till respektive 

tjänsteleverantör och/eller räddningstjänsten (beroende på vilket som är tillämpligt) även om du har 

stängt av färdvägsspårningsfunktionen.  

• Röstdatalogginformation: Röstdata och skickade data som delas med våra rösttjänstleverantörer 

för att dina röstkommandon ska kunna besvaras, kan innehålla följande: ljudfiler, tillhörande 

transkriptioner och loggfiler. 

• Fordonsdriftsinformation: Inklusive tekniska data relaterade till fordonet som serienummer, 

programvaruversion, fordonskvalitet och underhållsinformation (t.ex. felkoder för diagnostik), tecken 

på att fordonet har varit med om en olycka, till exempel utlösta krockkuddar eller aktiverade sensorer, 

samt information om daglig användning, inklusive men inte begränsat till bränslemängd, avstånd till 

tom bränsletank, vägmätarvärde, avstånd till service, kylvätskenivå, spolarvätskenivå, 

bromsvätskestatus, slitage på bromsbeläggen, däcktryck, däcktryckssensorfel, motorfel, oljenivå, 

status för dörrar och vindrutor, om säkerhetsbälten är fastspända eller inte och information från 

eventuella sensorer, t.ex. i bilen, på ratten eller från kamerainformation, t.ex. om öppen förarhytt, 

öppen bagagelucka, öppen motorhuv, batteriinformation inklusive batterispänning, 

utsläppsinformation och om larmsystemet är aktiverat eller ljuder.  

• Logginformation: I den här sekretesspolicyn syftar ”logginformation” till de loggfiler som listar 

åtgärder eller förfrågningar som görs till våra system i samband med din användning av 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/


 

 

underhållningsenheten och dess tjänster samt InControl-tjänsterna. Vi samlar automatiskt in och 

lagrar information relaterad till ”SOS Emergency Call”- och ”Optimised Roadside Assistance”-samtal 

som görs från fordonet (inklusive datum, varaktighet, samtalets innehåll och antal genomförda samtal) 

(”samtalslogginformation”). Hur vi använder dessa uppgifter beskrivs nedan. När du öppnar 

webbplatsen My InControl, använder underhållningssystemet eller funktionerna, ansluter ett SIM-kort, 

eller parkopplar en enhet, samlar vi automatiskt in och lagrar viss information i serverloggarna, 

inklusive men inte begränsat till internetprotokolladresser (IP-adresser), internetleverantör (ISP), 

klickströmsdata, webbläsartyp och språk, visade och lämnade sidor samt datum eller tidsstämplar 

(”webbplatslogginformation”). Vi kan också komma att samla in och lagra information relaterad till 

din användning av tjänster genom appen InControl Remote och fordonsstatusmeddelanden som 

skickats från ditt fordon till appen InControl Remote (”applogginformation”) och från din användning 

av fordonets underhållningssystem, anslutet SIM-kort eller parkopplad enhet (”Enhetsinformation”).   

• Säkerhetsautentisering: Fordonsidentifieringsuppgifter och autentiseringsnycklar. 

• Funktionsinformation: Omfattar specifik information som favoriter, anteckningar, medier och 

information som du väljer att lämna till de funktioner du använder; innehållsflöde med 

användningsrelaterad information; användarinställningar såsom aktivering av ”Kom ihåg mig”-

funktionen; säkerhetsautentiseringsuppgifter; lokaliseringsinformation såsom tidszon, språk och land; 

fabrikat och märke; samt relevant logginformation. 

• Funktionerna Kom ihåg mig och Kom ihåg PIN: Ditt fordon kan ha en ”Kom ihåg mig”- eller ”Kom 

ihåg PIN”-funktion för vissa funktioner i InControl-paketet. Den här funktionen, om du väljer att aktivera 

den, gör att du automatiskt förblir inloggad i fordonet för smidigare åtkomst till funktionerna. Observera 

att medan denna funktion är aktiverad kan vem som helst som använder fordonet få åtkomst till 

sparade inställningar, funktionerna och personuppgifter i fordonet samt använda InControl-tjänsterna 

som om de vore du. Om du inte vill att andra användare ska ha åtkomst till InControl-tjänsterna är det 

ditt ansvar att se till att ”Kom ihåg mig”- eller ”Kom ihåg PIN”-funktionen är inaktiverad och att du är 

utloggad från de relevanta funktionerna. 

• Marknadsföringsdata: Vi kan direkt från dig, eller från återförsäljare eller andra tredjepartspartner, 

få dina kontaktuppgifter, önskemål angående marknadsföring eller annan information, när det finns 

lämpligt meddelande och i enlighet med gällande dataskyddslagar. Du har rätt att be oss att inte 

använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Se dina dataskyddsrättigheter i avsnitt 9 (Dina 

dataskyddsrättigheter) nedan för mer information. 

• Offentliga datakällor: Vi kan använda offentliga datakällor, till exempel för att ge stöd för funktioner 

eller tjänster (t.ex. för att ge stöd för autentiserings- eller bedrägerikontroller) och/eller för att se till att 

uppgifterna vi innehar fortsätter vara korrekta. Vi kan till exempel ibland kontrollera med Driver and 

Vehicle Licensing Agency (DVLA) att vår information om fordonets ägare är uppdaterad. 

• Uppgifter från tredje part: Vi kan få uppgifter från tredje part på de sätt som förklaras i avsnitt 5 

nedan. 

• Underhållningssystemets funktioner och programuppdateringar: Vi kan använda innehavda data 

(till exempel fordonets chassinummer) för att registrera föredragna val, för att stödja vårt 



 

 

tillhandahållande av programuppdateringar samt för att hantera frågor och eventuella nödvändiga 

affärskrav i samband med tillhandahållande av programuppdateringar.   

• Remote Park Assist-appdata: Appen Remote Park Assist använder en Wi-Fi-anslutning mellan 

enheten och fordonet. När du kontrollerar fordonet behandlas signalerna endast på fordonets 

maskinvara och skickas inte till våra externa servrar. Vi kommer att fråga om dina inloggningsuppgifter 

för InControl-kontot och PIN-kod när du loggar in på appen Remote Park Assist. Vi kan då kontrollera 

att du har ett giltigt InControl-konto och, när fordonet har parkopplats med enheten, visa viss 

information om ditt fordon i appen Remote Park Assist. 

Observera att vi kan komma att koppla ihop lämnade uppgifter med den övriga informationen som 

beskrivs ovan och när vi gör det kommer vi att behandla de kombinerade uppgifterna som personuppgifter 

i enlighet med denna sekretesspolicy så länge de är kombinerade. 

4. HUR VI ANVÄNDER FORDONSDATA OCH DINA PERSONUPPGIFTER.  

 

Vi använder fordonsdata och personuppgifter för att hantera och uppfylla servicekrav och 

informationsförfrågningar för att förstå användning av tjänster, fordon och appen, för intern forskning och 

utveckling samt för att göra våra produkter och tjänster så effektiva som möjligt. Mer information om vår 

behandling och de relevanta rättsliga grunderna finns i rutan ”Berätta mer” nedan. 

BERÄTTA MER ... 

De viktigaste användningarna av dina personuppgifter och de rättsliga grunderna vi förlitar oss på för dessa 

är:  

Aktiviteter som kan kräva insamling eller hantering av 

personuppgifter: 

Typerna av information 

som vi hanterar: 

Tillämpliga 

rättsliga  

grunder: 

o Branschkrav/lagstiftning, till exempel: 

▪ Räddningstjänsten (eCall) där det krävs enligt lag. 

▪ Underhålla funktioners och tjänsters cybersäkerhet 

och säkerhet (bland annat genom att släppa trådlösa 

programuppdateringar). 

▪ Kommunicera eller dela data som kommer från 

fordonet med tillämpliga myndigheter enligt lag.  

o Kommunicera brådskande meddelande om säkerhet 

eller produktåterkallelse 

o Hantering av krav enligt lagar och föreskrifter eller 

rättsliga anspråk, inklusive för syften som: 

▪ Att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller försvara 

våra lagliga rättigheter.  

▪ För att förebygga/upptäcka brott (inklusive där det 

behövs för att hjälpa HMRC/skattemyndigheter, 

brottsbekämpande organ som polisen, DVLA eller 

någon annan offentlig myndighet eller något 

brottsutredningsorgan eller för att skydda den 

nationella säkerheten). 

▪ Inlämnad information 

▪ Fordonets 

identifieringsinformati

on 

▪ Platsinformation 

▪ Reseinformation 

▪ Fordonets 

driftsinformation 

▪ Logginformation,  

▪ Data från offentliga 

källor 

▪ Data från tredje part. 

▪ Enhetsinformation  

Rättsliga 

krav 

o Inställning och drift av fordonsfunktioner och -tjänster 

(inklusive via tredjepartsleverantörer av funktioner): 

Observera särskilt att: 

▪ Inlämnad information 

▪ Fordonets 

identifieringsinformati

on  

▪ Platsinformation 

Kontrakt 



 

 

▪ Platsinformation behandlas efter vad som krävs för 

tillhandahållande av platsbaserade funktioner och 

tjänster som du har registrerat dig för eller begärt.  

▪ Logginformation för röstdata hanteras och delas med 

relevanta tjänsteleverantörer enbart för att driva 

röstaktiverade funktioner och tjänster.  

o Underhåll av funktioner och tjänster (inklusive genom 

att programuppdateringar släpps trådlöst): 

▪ Identifiering av fellägen, felkorrigeringar och 

diagnostiska och prognostiska problem. 

▪ Lösning av problem, frågor och klagomål (inklusive 

hantering av garantirelaterade problem). 

o Nätverks- och informationssäkerhet: 

▪ För att underhålla vår nätverks- och 

plattformsinformationssäkerhet och mer allmänt för att 

skydda din information mot förlust eller skada, stöld 

eller obehörig åtkomst.  

▪ Autentiseringsdata används för inloggning till dina 

konton hos oss och för upprätthållande av säkerheten 

när du använder funktionerna samt för att förhindra 

obehörig åtkomst. Denna information förmedlas 

automatiskt mellan våra leverantörer av 

säkerhetsautentisering och värdtjänster för att 

verifiera identitet samt förhindra obehörig användning 

av våra tjänster inklusive InControl-tjänster. 

o Kommunikation gällande servicekontrakt och 

abonnemang 

o Underhåll av register och allmän administration av 

kontrakt/tjänster 

▪ Reseinformation  

▪ Logginformation för 

röstdata 

▪ Fordonets 

driftsinformation  

▪ Logginformation,  

▪ Funktionsinformation 

▪ Data från offentliga 

källor  

▪ Data från tredje part 

▪ Säkerhets- och 

autentiseringsinforma

tion 

▪ Funktionerna ”Kom 

ihåg mig” och ”Kom 

ihåg PIN” 

 

o Svara på kundförfrågningar och lösa problem (före 

eller efter kontrakt)   

▪ För interna åtgärder och administrativa ändamål 

(detta omfattar till exempel felsökning, testning, stöd 

för våra revisionsbehov, undersöka potentiellt 

missbruk och att besvara eventuella förfrågningar du 

kan göra) och för att stödja dina frågor. 

▪ Det kan hända att vi spelar in samtal med dig i 
utbildnings- och kvalitetsuppföljningssyfte samt för att 
lösa tvister. 

o Kundprodukt/funktionsrelaterad kommunikation (om 

de inte är av marknadsförings- eller kampanjtyp, t.ex. 

tillhandahålla uppdateringar om avtalade tjänster eller 

funktioner) 

o VHN (Vehicle Health Notification): 

▪ För att kommunicera med dig om status för specifika 

hälsovarningar i fordonet. 

o Marknadsförings- och kampanjmeddelanden (om de 

inte kräver samtycke på annat sätt) såsom: 

▪ Post-, telefon-, marknadsförings- eller 

kampanjmeddelanden. 

▪ Marknadsföring på digitala eller sociala medier om 

detta inte är individuellt riktat. 

▪ Servicekontrakt och erbjudanden om förnyelse av 

abonnemang avseende dina befintliga tjänster. 

▪ Marknadsförings- och kampanjmeddelanden 

relaterade till liknande produkter och tjänster, 

förutom där du har valt att inte ta emot sådana 
meddelanden.  

▪ Inlämnad information  

▪ Fordonets 

identifieringsinformati

on 

▪ Marknadsföringsdata, 

▪ Platsinformation och 

reseinformation (utom 

när samtycke krävs 

enligt lag) 

▪ Fordonets driftdata 

▪ Enhetsinformation 

▪ Data från tredje part 

▪ Logginformation 

▪ Samtalslogginformati

on 

▪ Applogginformation 

▪ Säkerhets- och 

autentiseringsdata 
▪ Data från offentliga 

källor 

Legitima affärs-  
intressen 



 

 

o Forskning och utveckling, datainsamling och 

dataanalys: 

För följande ändamål: 

▪ produktutveckling och produktförbättring  

▪ fellägesidentifiering, nödvändiga felkorrigeringar, 

diagnostiska och prognostiska problem samt 

▪ utvärdering av funktionsanvändning, trender och 

preferenser.  

Detta inbegriper processen för anonymisering av data för 
ytterligare forsknings-/analys-/statistikändamål (inklusive 
utan begränsning för nätverks- och 
informationssäkerhetsändamål).  

o Förbättra webbplatsen, underhållningen och den 

övergripande kundupplevelsen: 

▪ För att förbättra och förenkla din upplevelse på Jaguar 

Land Rovers webbplatser, upplevelser i fordon, 

funktioner i appen (till exempel för att identifiera 

skärmstorlek som passar den enhet du använder 

tjänsten på) och för att stödja din användning av 

personliga webbsidor (inklusive behandling vid din 

åtkomst till och användning av ”kundportalen” och 

dina resor med autentisering med enkel inloggning).  

▪ Förifyllning av datafält på webbplatser för att förbättra 

och effektivisera din onlineupplevelse.  

o Verifiera ändringar i ditt fordonsägarskap och support 

för att koppla bort ditt InControl-konto  

o Underhåll av register och allmän administration: 

▪ För att underhålla våra register, administrera samt 

underhålla våra tjänster, appar, webbplatser och 

funktioner i fordonet. 

▪ För att bemöta dina förfrågningar och andra interna 

åtgärder samt administrativa ändamål (till exempel 

kommer detta att inkludera felsökning, testning, stöd 

för våra revisionsbehov och att besvara eventuella 

förfrågningar du kan göra, inklusive eventuella 

dataskyddsrättigheter som du tar upp). 

 

Det kan hända att vi spelar in samtal med dig i utbildnings- 

och kvalitetsuppföljningssyfte samt för att lösa tvister. 

o Företagsförvärv och avyttringar 

o Datainsamling, -analys och -profilering: 

Som angetts ovan kommer vi att genomföra forsknings- 
och analysaktiviteter för att informera om våra 
marknadsföringsstrategier, för att skapa en bättre 
förståelse för våra kunder och besökare, för att stödja vår 
webbplatsannonsering, samt för att på bättre sätt förbättra 
webbplatsens information, funktioner och de tjänster vi 
tillhandahåller. Om vi använder resultatet av dessa 
aktiviteter för profilering och skräddarsydda 
marknadsföringssyften, som beskrivs nedan, kommer vi att 
inhämta ditt samtycke.  

o Marknadsförings- och kampanjmeddelanden: 

▪ Vi kan skicka marknadsföringsmeddelanden till dig 

inklusive på elektronisk väg (t.ex. e-post, sms, digitala 

eller sociala medier osv.), relaterade till produkter eller 

tjänster som kan vara av intresse för dig. 

▪ Vi kan också dela dina uppgifter med vårt nätverk av 

oberoende tredje parter, för att skicka 

marknadsföringsmeddelanden, inklusive med 

elektroniska medel. 

▪ Inlämnad information 

▪ Fordonets 

identifieringsinformati

on  

▪ Fordonets driftdata 

▪ Platsinformation 

▪ Reseinformation  

▪ Fordonets 

driftsinformation 

▪ Data från tredje part 

▪ Marknadsföringsdata 

 

Samtycke  



 

 

▪ Vi kan använda cookies för skräddarsydda 

marknadsföringssyften (se vår Cookies_Policy).  

o Användning av platsinformation för forskning och 

utveckling, datainsamling och data (när samtycke krävs 

enligt lag för användning av ej insamlade data/specifika 

geoplatsdata) 

o Trådlösa programuppdateringar: 

▪ För att distribuera trådlösa uppdateringar till ditt fordon 

när dessa uppdateringar inte är relaterade till en tjänst 

som du abonnerar på eller som på annat sätt kräver 

föregående användarmedgivande för distribution. 

Obs! När vi samlar in dina personuppgifter med samtycke för 

något av ovanstående ändamål kan du när som helst återkalla 

ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter. Se Återkalla ditt 

samtycke i avsnitt_9 nedan för ytterligare information. Din rätt 

att återkalla samtycke påverkar inte lagenligheten i 

behandlingen som grundades på det samtycket innan det 

återkallades. 

 

 

5. VEM VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED 

 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med (och kan ta emot information om dig och ditt fordon 

från):  

• de tredje parter som behöver behandla dem, inklusive leverantörer (se mer information nedan); 

leverantörer av tredjepartsappar, navigering eller andra funktioner; tjänsteleverantörer av fordons- och 

abonnemangsrelaterade tjänster (inklusive men inte begränsat till röststyrda funktioner och tjänster, 

finans, försäkring, garanti, leasing/uthyrning); och InControl-tjänsteleverantörer; så att vi kan 

tillhandahålla de produkter och tjänster du har rätt till och har registrerat dig för eller begärt, eller som 

är lämpliga för ditt fordon, t.ex. InControl eller fordonstillgängliga tjänster, eller programuppdateringar 

och övervaka användningen och prestanda hos dessa. 

• Du kan behöva ansluta ditt InControl-konto till tredjepartskontot för att aktivera tjänster och funktioner 

från tredje part. Om du väljer att koppla ihop dina konton kan vi dela med oss av viss inlämnad 

information som fordonsidentifieringsinformation, platsinformation, reseinformation, 

fordonsdriftsinformation, logginformation och/eller funktionsinformation som krävs av 

tredjepartsleverantören för att tillhandahålla den tjänst eller funktion som du har valt att aktivera. Mer 

information om hur tredje part behandlar personuppgifter i sina tjänster finns i deras relevanta 

sekretesspolicy. 

• I syfte att tillhandahålla InControl-tjänsterna till dig: vår tjänsteleverantör inom telematik, 

räddningstjänsten, våra leverantörer av bärgnings- och vägassistans, vår leverantör av 

spårningstjänsten för stulna fordon, lokala myndigheter, våra leverantörer av värdtjänster, 

mobilnätsoperatörer för InControl-tjänster, våra leverantörer av anonymiserade analystjänster och 

våra leverantörer av marknadsföringstjänster. 

• För att kunna behandla dina InControl-tjänster och andra abonnemangsförnyelser är det också 

nödvändigt att avslöja information som gäller ditt abonnemang på InControl-tjänster för vår e-



 

 

handelstjänstleverantör. Detta inkluderar information om fordonets identitet samt dina 

personuppgifter, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi använder tredje 

parter för att stödja våra administrativa funktioner för att vi ska kunna behandla och aktivera 

beställningar av prenumerationstjänster. Vi kommer att begränsa de data som delas till dem som är 

nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten.  

•  Vårt nätverk av återförsäljare samt auktoriserade reparatörer och, i förekommande fall, vårt 

importörsnätverk (tillsammans vårt ”återförsäljarnätverk”) för att kunna uppfylla förfrågningar och 

informera om varor, tjänster etc., och för bedömning och utbildning, för att kunna förbättra kvaliteten 

på de tjänster du får när du interagerar med vårt återförsäljarnätverk. 

• Företag i Jaguar Land Rover-koncernen i linje med användningsområdena för data som anges i denna 

sekretesspolicy. 

• Tredje parter i händelse av att vi säljer eller köper något företag eller några tillgångar. 

• Om vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att följa några lagstadgade eller 

rättsliga krav eller förfrågningar, eller i den mån som avslöjande är tillåtet genom lagstiftning eller ett 

lagligt undantag,(inklusive men inte begränsat till avslöjande i samband med rättsliga förfaranden; för 

att få juridisk rådgivning eller för att fastställa, utöva eller försvara lagliga rättigheter; förebyggande 

eller upptäckt av brott; förebyggande eller avslöjande av brottslighet; gripande eller åtal av brottslingar; 

eller skyddande av nationell säkerhet), eller för att tillämpa våra avtalsvillkor för att undersöka faktiska 

eller misstänkta överträdelser, eller för att skydda Jaguar Land Rovers rättigheter, egendom eller 

säkerhet. 

• Om ditt fordon ägs, leasas eller hanteras av ett företag eller annan organisation kommer vi att avslöja 

fordonsidentifieringsinformation till den tredje parten för att de ska kunna hantera, förnya och avbryta 

prenumerationerna på InControl-paketet på fordon i sin fordonspark. 

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder tillsammans med våra tjänsteleverantörer för att säkerställa att dina 

uppgifter förvaras säkert och endast används för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. BERÄTTA 

MER ... 

... om JLR:s nätverk av oberoende tredje parter ... 

Vi arbetar med ett antal oberoende tredje parter för att tillhandahålla tjänster, till exempel vårt 

återförsäljarnätverk, våra kreditproduktleverantörer och leverantörer av 

kontraktsuthyrningsprodukter.  Personuppgifter kan skickas direkt till dessa företag av dig (till exempel om 

du kontaktar dem via telefon eller e-post eller via deras webbsidor), eller så kan vi dela personuppgifter med 

dem där det är lämpligt som stöd för dina frågor eller andra servicekrav. 

Om du använder Jaguar Land Rovers webbplatser för att hitta eller kontakta vårt återförsäljarnätverk, en 

kreditleverantör eller en leverantör av kontraktsuthyrningsprodukter, är dessa (om inte annat anges) 

oberoende företag och inte företag i Jaguar Land Rover-koncernen. Alla kontakter du upprättar till dem (till 

exempel genom att ringa eller skicka ett e-postmeddelande) samt eventuella uppgifter du lämnar till dem vid 

användning av deras webbplatser kommer att styras av dem, inte av JLR. Om du har frågor angående en 



 

 

tredje parts (t.ex. en återförsäljare, importör, kreditleverantör, leverantör av kontraktsuthyrningsprodukter 

eller reparatör) användning av dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar de parterna direkt. 

För information om oberoende tredje parter samarbetar vi med:   

För Jaguar: 

• Vårt detaljhandelsnät är allmänt identifierbart från webbplatsfunktionen ”lokalisera en återförsäljare”. 

De kan sökas efter namn, ort eller postnummer. En fullständig lista över alla auktoriserade 

återförsäljare finns tillgänglig här: https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html. 

För Land Rover: 

• Vårt detaljhandelsnät är allmänt identifierbart från webbplatsfunktionen ”lokalisera en återförsäljare”. 

De kan sökas efter namn, ort eller postnummer. En fullständig lista över alla auktoriserade 

återförsäljare finns tillgänglig här: https://www.landrover.com/dealer-locator.html. 

... om leverantörer ... 

Vi använder ett antal tjänsteleverantörer för att stödja vår verksamhet och dessa tjänsteleverantörer kan ha 

tillgång till våra system samt uppgifter för att tillhandahålla tjänster till oss och för din räkning, till exempel 

betalningsprocessorer, informationsteknik såsom värd- eller molntjänstleverantörer, stödtjänster för 

marknadsföring, analyser och digital annonsering, leverantörer av ansluten bilteknik, inklusive stöd för 

fordonsinnehåll, autentiseringstjänster, hantering av kundservice och -relationer, service- och 

systemspecialister, administrativa eller supporttjänster och webbplatsanalyssupport.  

... om företag i JAGUAR LAND ROVER-koncernen och hur de kan tillhandahålla servicesupport ... 

Som medlem i Tata-koncernen kan vi dra nytta av den stora IT-infrastrukturen och kompetensen som finns 

inom vår bredare företagsstruktur. Det innebär att de personuppgifter du lämnar till oss endast kan nås av 

medlemmar i vår koncern, endast enligt vad som behövs för service samt systemunderhåll och -support, 

sammanställd analys, affärskontinuitet, IT och administrativa ändamål. Om det till exempel behövs för att 

stödja specifika webbplatsförfrågningar, eller för att tillhandahålla teknisk support som upprätthåller 

webbplatsens funktion.  

... om offentliga myndigheter, brottsbekämpande organ och tillsynsmyndigheter ... 

Ibland kan polisen, andra brottsbekämpande organ och tillsynsmyndigheter begära personuppgifter, till 

exempel för att förebygga eller upptäcka brottslighet, eller för att gripa eller åtala brottslingar.  

 

6. INFORMATION OM INTERNATIONELLA UPPGIFTSÖVERFÖRINGAR.  

 

De uppgifter som vi samlar in från dig kommer att lagras i Storbritannien och det europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (”EES”) och/eller andra länder i den utsträckning som krävs av oss eller våra 

tjänsteleverantörer för att kunna tillhandahålla fordonstjänsterna och InControl-tjänsterna. De kan komma 

att behandlas av personal som arbetar utanför Storbritannien och EES som arbetar för oss eller för någon 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html


 

 

av våra tjänsteleverantörer, inklusive de som är involverade i tillhandahållandet av InControl-tjänsterna. 

När personuppgifter delas utanför Storbritannien och/eller EES tillämpar vi skyddsåtgärder för att lägga 

till de uppgiftsskydd som gäller för dessa uppgiftsöverföringar. Detta inbegriper en bedömning av det 

berörda tredje landets lämplighet, i förekommande fall användning av modellavtalsvillkor godkända av 

Europeiska kommissionen (och godkända inom Storbritannien om tillämpligt) och bedömning av Privacy 

Shield-certifiering för företag belägna i USA när detta anses vara en lämplig överföringsmetod.  

BERÄTTA MER ... 

... om lämplighetskontrollerna som JAGUAR LAND ROVER tillämpar för internationella 

uppgiftsöverföringar ... 

Om JAGUAR LAND ROVER väljer att dela personuppgifter med en tredje part utanför EU utvärderas följande 

faktorer för att stödja lämplig överföring av dessa uppgifter: 

• Interna kontroller för att identifiera förekomst eller avsaknad av relevanta beslut om 

lämplighet från Europeiska kommissionen. Vi har koncernföretag och använder leverantörer i 

länder som har godkänts av Europeiska kommissionen för att de har väsentligen likvärdiga 

dataskyddslagar. Detta är en fullständig förteckning över de länder som omfattas av denna 

sekretesspolicy från datumet den trädde ikraft: Andorra, Argentina, Kanada, Färöarna, Guernsey, 

Israel, Schweiz, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Uruguay och Isle of Man. (Se beskrivningen av Privacy 

Shield-programmet som gäller mellan EU och USA nedan). Denna lista och information om de skydd 

som Europeiska kommissionen har övervägt finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

• Användning av åtgärder såsom åtgärder godkända av Europeiska kommissionen för att 

stödja lämpliga överföringar av personuppgifter. Vi har också koncernföretag och använder 

leverantörer belägna i länder på andra håll i världen. För att hantera efterlevnad av uppgiftsskydd 

beträffande dessa överföringar använder vi mekanismer för uppgiftsöverföring godkända av 

Europeiska kommissionen eller Storbritannien, t.ex. användning av modellavtalsklausuler som är 

godkända av kommissionen. Vi kommer också i förekommande fall att utvärdera om en leverantör 

kan visa för oss att de har bindande företagsregler. (Bindande företagsregler är en GDPR-erkänd 

uppgiftsskyddsmekanism för att säkerställa lämpliga överföringar av personuppgifter). Vi arbetar med 

leverantörer som kan bevisa att de är Privacy Shield-certifierade när detta anses vara en lämplig 

överföringsmetod. 

o För att förstå de skydd som krävs i modellklausuler godkända av Europeiska kommissionen 

finns en mallkopia av dessa tillgängliga här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-

countries_en.  

o Använd följande länk för att visa en fullständig lista över godkända bindande företagsregler: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-

corporate-rules_en. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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o En fullständig lista över Privacy Shield-deltagare och deras information om Privacy Shield-

certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

7. HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER.  

Vi behåller dina personuppgifter så länge vi behöver det för att tillhandahålla de produkter och tjänster 

du har registrerat dig för. Vi kan också behålla dem för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, uppfylla 

service- eller kontraktsåtaganden, besvara frågor och lösa tvister, för att uppfylla våra legitima intressen 

samt för att verkställa våra rättigheter.  

Kriterierna som vi använder för att bestämma lagringsperioder omfattar följande: gällande 

avtalsbestämmelser, lagstadgade begränsningsperioder, gällande förordningar samt branschstandarder. 

8. SÄKER HANTERING AV DIN INFORMATION 

Vi vidtar alla skäligen nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifter om dig behandlas på ett säkert 

sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy. 

Vi kräver av alla våra tjänsteleverantörer att de vidtar lämpliga åtgärder för att upprätthålla säkerheten 

för din information, och sådana tjänsteleverantörer kommer bara att ha åtkomst till och kunna använda 

information om dig i syfte att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna. 

I de fall då vi har tilldelat dig (eller då du själv valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till ditt InControl-

tjänstekonto ansvarar du för att lösenordet förblir konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med 

andra. Vi lagrar inte inloggningsuppgifterna till tredjepartstjänster som du har valt att ansluta till. Det enda 

som lagras är en auktoriseringstoken som hanteras på ett säkert sätt. 

På grund av hur internet och telekommunikationer är beskaffade är överföring av information via dessa 

kanaler tyvärr inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte 

garantera säkerheten när de överförs via internet; all överföring sker på egen risk. Information om dig 

förvaras i en säker miljö som skyddas av en kombination av fysiska och tekniska åtgärder (t.ex. 

krypteringstekniker eller autentiseringssystem) för att förhindra förlust, missbruk, obehörig ändring, 

avslöjande, förstörelse, stöld och obehörig åtkomst. Om du har ett fordon med en webbläsare råder vi 

dig att använda den med försiktighet och endast besöka webbplatser du litar på. 

9. DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER.  

Du har rättigheter i samband med dina personuppgifter, inklusive: att återkalla samtycke där du har gett 

det, bli informerad och få tillgång till dina personuppgifter, korrigera eller komplettera felaktiga uppgifter 

och under vissa omständigheter begränsa, begära radering, invända mot behandling eller begära 

överföring av dina personuppgifter till en annan organisation. 

Du kan när som helst uppdatera dina personuppgifter som innehas av oss via webbplatsen My InControl 

eller appen Remote.  

https://www.privacyshield.gov/welcome


 

 

Vi försöker se till att vi levererar de bästa nivåerna av kundservice. Om du behöver eller vill komma i 

kontakt med oss av någon anledning beträffande dina personuppgifter kan du kontakta kundtjänst på 

någon av e-postadresserna nedan och lägga till i ämnesrubriken att det gäller dina dataskyddsrättigheter.  

• jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com  

Om du inte är nöjd och har ett dataskyddsrelaterat klagomål kontaktar du personuppgiftsansvarig direkt 

på denna e-postadress: DPOffice@jaguarlandrover.com.  Om du inte är nöjd har du också rätt att klaga 

till lämplig tillsynsmyndighet.  

Se rutan ”Berätta mer” nedan om du vill veta mer om dessa dataskyddsrättigheter.   

BERÄTTA MER ... 

... om mina rättigheter som registrerad person ... 

Om du har gett oss samtycke till att behandla dina personuppgifter, inklusive för elektroniska 

marknadsföringsmeddelanden, har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Använd bara de angivna 

alternativen för avanmälan, dessa finns till exempel i e-postmarknadsföringsmeddelanden som skickas av 

oss.  

• Du kan begära tillgång till de personuppgifter vi innehar om dig, invända mot behandlingen, begära 

att vi korrigerar eventuella misstag, begränsar eller slutar behandla eller raderar dem. Om du ber oss 

att radera eller sluta behandla dem kommer vi inte alltid att vara tvungna att göra det. Om så är fallet 

kommer vi att förklara varför.  

• Under vissa omständigheter kan du be oss att ge oss dina personuppgifter i ett användbart 

elektroniskt format och överföra dem till en tredje part (rätt till uppgiftsportabilitet). Denna rättighet 

gäller endast under vissa omständigheter. Om den inte gäller kommer vi att förklara varför.   

… om hur jag kommer i kontakt med den brittiska tillsynsmyndigheten …  

Information Commissioner’s Office (ICO) är tillsynsmyndigheten som reglerar personuppgifter i 

Storbritannien. Du kan komma i kontakt med ICO på något av följande sätt: 

• genom att gå in på deras webbplats: www.ico.org.uk 

• genom att ringa dem på 0303 123 1113 

• eller genom att skriva till dem på följande adress: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, 

Water Lane, Wilmslow SK9 5AF. 

 

10. ÄNDRINGAR I DENNA POLICY 

Uppdateringar till denna sekretesspolicy visas här: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-

web/about/privacy-policy/SWE och https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-

mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/SWE
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/SWE
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policy/SWE. Ett meddelande visas på webbplatsen My InControl tillsammans med den uppdaterade 

sekretesspolicyn. 

11. TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART OCH LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER 

Webbplatsen My InControl kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av andra organisationer 

som vi inte kontrollerar. Denna sekretesspolicy gäller inte de andra webbplatserna, så vi uppmanar dig 

att läsa deras sekretessutlåtanden. Observera att denna policy inte heller gäller för tredje parts tjänster 

och webbplatser mer allmänt, inklusive dem som du kan få tillgång till i samband med användningen av 

InControl-paketet, eller när du registrerar dig för en app eller tjänster direkt hos en tredje part. Se relevant 

tredje parts sekretesspolicy i dessa fall. Vi är inte ansvariga för sekretesspolicyer och -rutiner för andra 

webbplatser och appar (även om du får tillgång till dem via länkar som vi tillhandahåller). Vi tillhandahåller 

länkar till dessa webbplatser endast för din information och bekvämlighet. Vi frånsäger oss specifikt 

ansvar för deras innehåll, sekretessrutiner och användarvillkor, och vi gör inga påståenden, utfästelser 

eller löften om deras noggrannhet, innehåll eller grundlighet.  

 

COOKIE POLICY 

En cookie är en textsträng med information som en webbplats överför till cookie-filen i webbläsaren på datorns 

hårddisk så att webbplatsen kan komma ihåg vem du är. Cookies kan hjälpa en webbplats att ordna innehållet 

så att det snabbt matchar dina intressen. De flesta större webbplatser använder cookies. Du kan inte identifieras 

enbart med hjälp av cookies. En cookie innehåller vanligtvis domännamnet som cookien kommer från, cookiens 

”livslängd” och ett tal, vanligtvis ett slumpmässigt genererat unikt nummer. 

Vi använder två typer av cookies enligt beskrivningen i tabellerna nedan.  

• Sessionscookies, som är temporära cookies som ligger kvar i cookiefilen i din webbläsare tills du 

lämnar webbplatsen. 

• Beständiga cookies, som ligger kvar i cookiefilen i din webbläsare under en mycket längre tid (hur 

länge beror på den specifika cookiens livslängd). 

Sessionscookies används: 

• För att du ska kunna ta med dig information på olika sidor på vår webbplats och inte behöva ange 

information på nytt. 

• Vid registrering för att du ska få åtkomst till lagrad information. 

Beständiga cookies används: 

• För att vi ska kunna känna igen dig som en unik besökare (med hjälp av ett nummer; du kan inte 

identifieras personligen) när du kommer tillbaka till vår webbplats.  

• För att vi ska kunna anpassa innehåll eller reklam som matchar dina intressen, eller för att undvika att 

visa samma annonser flera gånger. 

https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/SWE


 

 

• För att sammanställa anonym, sammanfattande statistik som ger oss insikt i hur användare använder 

webbplatsen och för att vi ska kunna förbättra webbplatsens struktur. Vi kan inte identifiera dig 

personligen på det här sättet. 

Webbplatsen My InControl 

Webbplatsen My InControl och InControl-webbsidorna använder cookies för att kunna skilja dig från andra 

användare av webbplatsen My InControl. Detta hjälper oss att ge dig en positiv upplevelse när du använder 

InControl-tjänsterna, och gör det även möjligt för oss att förbättra InControl-tjänsterna.  

Du har möjlighet att godkänna eller avböja användning av cookies genom att ändra inställningarna i 

webbläsaren. Det kan emellertid hända att du inte kan använda tjänstens alla interaktiva funktioner om cookies 

inaktiverats. 

Nedan visas en lista över de huvudsakliga cookies vi använder på My InControl-webbplatsen och vad de 

används till. 

Cookiens namn 
Typ av 

cookie 
Cookiens syfte 

Varaktighet 

cookieInfoShownDealer Beständig  Denna cookie lagrar information om 

presentationen av 

cookiepolicymeddelandet för dig.   

Två kalendermånader 

från första interaktionen 

med webbplatsen. 

JSESSIONID Session Under en session på webbplatsen lagrar 

den här cookien tillfälligt information som 

du lämnat för att vissa funktioner på 

webbplatsen ska fungera när du växlar 

mellan olika sidor.  

30 minuter efter 

användning av 

webbplatsen. 

cookieInfoShown Beständig Denna cookie lagrar information om 

presentationen av 

cookiepolicymeddelandet för dig.  

Ett kalenderår från 

första interaktionen 

med webbplatsen. 

jlr-remember-me Beständig Den här cookien används endast om du 

har valt att portalen ska komma ihåg dig 

vid inloggning. Den lagrar en token för att 

du ska kunna identifieras. 

Under användning av 

webbplatsen från och 

med din första 

interaktion med 

webbplatsen. 

jlr-remember-me-login-

name 

Beständig Den här cookien används endast om du 

har valt att portalen ska komma ihåg dig 

vid inloggning. Den lagrar ditt 

användarnamn för att du ska kunna 

identifieras. 

Under användning av 

webbplatsen från och 

med din första 

interaktion med 

webbplatsen. 



 

 

jlr-selected-locale Beständig Denna cookie lagrar vilket språk du 

föredrar att visa portalen i. 

Under användning av 

webbplatsen från och 

med din första 

interaktion med 

webbplatsen. 

Google Analytics Beständig Vi använder Google Analytics för att 

sammanställa anonym, sammanfattande 

statistik som ger oss insikt i hur användare 

använder vår webbplats och för att vi ska 

kunna förbättra webbplatsens struktur. 

Den här informationen identifierar inte dig 

personligen. Se 

www.google.com/policies/privacy/partners 

och 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

för mer information.  

Två kalenderår från 

interaktionen med 

webbplatsen. 

Du kan ta bort och blockera alla cookies från webbplatsen My InControl genom att aktivera den inställning i 

webbläsaren som låter dig vägra ta emot alla eller vissa cookies. Om du använder webbläsarinställningarna för 

att blockera cookies kan det hända att vissa element av vår webbplats inte fungerar korrekt.  

Pivi-underhållningssystemet 

I Pivi-underhållningssystemet används analysverktyg (som cookies från första part) för att tolka din användning 

av systemet och hjälpa oss att förbättra och identifiera problem med Pivi Pro-funktionerna. Du kan när som 

helst godkänna eller avvisa cookies via inställningarna i Pivi-underhållningssystemet och ändra dina val i 

fordonsinställningarna. 

Nedan visas en lista över de huvudsakliga cookies vi använder och vad vi använder dem till. 

Cookiens namn Typ av 

cookie 

Syfte Varaktighet 

fs_uid Beständig Den här cookien lagras externt och 

används för att spåra 

användaridentifiering 

Upphör ett år efter första 

användningen av en aktiverad 

app. 

fs_session Session Den här cookien lagrar 

sessionsinformationen för analys 

Upphör 30 dagar efter första 

användningen av en aktiverad 

app. 

fs_csrftoken Beständig Den här cookien lagrar en 

identifieringstoken 

Upphör 30 dagar efter första 

användningen av en aktiverad 

app. 

fs_trusted_device Beständig Den här cookien innehåller 

enhetsinformation om Pivi-systemet för 

att kunna upprätta en säker anslutning 

Upphör 60 dagar efter första 

användningen av en aktiverad 

app. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

 

fs_last_activity Beständig Den här cookien lagrar information om 

den aktuella sessionen som referens för 

sessionstidsgränser. 

Upphör när funktionen 

inaktiveras. 

 

Appanalys 

Vi använder analysverktyg som Google Analytics för våra appar. Vi använder Google Analytics för att 

sammanställa anonym, sammanfattande statistik som ger oss insikt i hur våra kunder använder apparna och 

hjälper oss att förbättra dem. Detta inkluderar loggning av krascher av och fel i appen för att säkerställa 

kvaliteten och appanvändningen i händelse av ett fordonsproblem, t.ex. en kollision eller om motorn stannar. 

Den här informationen identifierar inte dig personligen. Se www.google.com/policies/privacy/partners för mer 

information. 

Du kan välja att avaktivera Google Analytics i apparna via dina kontoinställningar. 
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