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Användarvillkor

Gimi Användarvillkor

1. Inledning

För att använda Gimi behöver du godkänna villkoren nedan. Läs dem,
de är viktiga.

Vi är Gimi AB, ett svenskt företag, (Hädanefter “Gimi”, “Vi, “Oss”, “Vår”, “Vårt”).

Dessa användarvillkor (Villkoren) är gällande mellan Gimi och dig rörande din åtkomst

och användning av Tjänsten. Det är viktigt att du läser igenom Användarvillkoren väldigt
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noggrant innan du använder tjänsten eftersom Villkoren fastslår skyldigheterna mellan

dig och Gimi.

Genom att registrera som en användare hos Gimi och använda Tjänsten godkänner du

att bli rättsligt bunden av Villkoren. Ifall du inte samtycker med Villkoren och inte önskar

att bli bunden av dem kan du inte använda Tjänsten. Genom att ansluta sig till tjänsten

som förälder/vårdnadshavare och länka samman ditt konto med ett barns konto

samtycker du och ger din tillåtelse till barnets användande av Tjänsten. Ett barns konto

som inte är sammanlänkat med sin förälder eller vårdnadshavare inom sju dagar kommer

att raderas.

Gimi erbjuder en global Tjänst, därför kan specifika versioner av Villkor vara gällande i

vissa jurisdiktioner. Denna version av Villkor ska vara tillämplig i Sverige. Andra Villkor är

gällande i andra länder.

2. Om tjänsten

Barn och vuxna använder Gimi för att hantera pengar tillsammans.

Gimi erbjuder ett digitalt onlineverktyg, avsett att användas av barn, föräldrar och vuxna

för att hjälpa familjen att hantera barnens ekonomi och utbilda barn om pengar

(Tjänsten).

Tjänsten tillgängliggörs genom Vår hemsida (www.gimitheapp.com)(“Hemsidan”...

hemsida”) och genom vår Applikation för mobila enheter (“Applikationen”), varav båda

är designade för hela familjen, inkluderat föräldrar och små barn under föräldrarnas

tillåtelse och uppsikt.

3. Föräldrars och barns användande av Tjänsten

För att använda Tjänsten måste du vara över 18 års ålder eller ha
Förälders eller Vårdnadshavares samtycke. Ett barnkonto som inte är
anslutet till ett föräldrakonto kommer tas bort inom 7 dagar.

För att använda Tjänsten måste du vara över 18 års ålder eller ha Förälders eller

Vårdnadshavares samtycke.
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Om du, som förälder eller vårdnadshavare, tillåter ditt barn att använda Tjänsten ska du

säkerställa att ditt barn är medvetet om hur barnet kan använda Tjänsten. Du är

ansvarig för all användning av barn under föräldraansvar. Vi uppmanar att du

regelbundet pratar med ditt barn angående dess användning av Tjänsten.

Endast föräldrar/vårdnadshavare får ansluta sig till tjänsten och länka samman sitt

konto med barns konto som är under deras vårdnad.

4. Dina skyldigheter när du använder Tjänsten

Du är ansvarig för ditt användarkonto. Du behöver ange korrekt
information, om du förlorar åtkomst till ditt konto eller tror att du blir
hackad, berätta för Gimi direkt. Det är förbjudet att använda Gimi för
kommersiellt bruk eller dåliga saker. Var trevlig. Om du bryter mot
reglerna kan du behöva ersätta skadorna

För att få åtkomst till Tjänsten måste du acceptera och godkänna Villkoren och skapa ett

användarkonto genom att registrera vissa personliga uppgifter, inkluderat

användarnamn och telefonnummer (“Användarkonto”).

Du är ansvarig för att använda Tjänsten på ett lagligt och ansvarsfullt sätt i enlighet med

dessa Villkor. Ditt användande av Tjänsten ska därför ta därför uppmärksamma följande

skyldigheter:

• Du är ansvarig för att ge komplett, sann och korrekt kontakt-, konto- och

betalningsinformation och för att säkerställa att sådan information hålls uppdaterad. Du

är också ansvarig att säkerställa att annan information som du eventuellt överför till

Gimi som en användare av Tjänsten, enligt din vetskap, inte är falsk eller på annat sätt

kan korrumpera eller störa Tjänsten, att du har rätt att dela den med Gimi och andra

användare, att du har rätt att dela informationen med Gimi och andra användare.

• Du är ansvarig för att allt användande av Tjänsten som sker under ditt användarnamn.

Om ditt användarnamn, telefonnummer eller den enhet du använder för att få åtkomst

till tjänsten har förlorats eller stulits eller om du har skäl att misstänka att det har

förekommit en obehörig tillgång till ditt användarkonto, var vänlig kontakta Gimi

omedelbart och ändra ditt lösenord så fort som möjligt.

☰ G i m i - k o r t e tS V f L a d d a  n e r  a p p e n

https://gimitheapp.com/sv
https://gimitheapp.com/sv/over-18/gimi-card


• Du får inte använda tjänsten i några kommersiella syften eller andra syften som inte är

relaterade till Tjänstens syfte (att användas av barn, föräldrar/vårdnadshavare och

andra vuxna godkända av föräldern/vårdnadshavaren för att hantera pengar och att

hjälpa familjen att hantera barns ekonomi och utbilda barn om digitala pengar.)

• Du får inte kopiera (om inte uttryckligt tillåtet i dessa Villkor), avkoda, förändra,

arrangera, försöka att få åtkomst till källkoden, modifiera eller skapa egna varianter eller

versioner av tjänsten. Scraping av information i Applikationen, inkluderat tredje part

information tillgänglig via Tjänsten, är strikt förbjuden.

• Tjänsten får inte användas på något sätt som är olagligt, skadligt eller kan anses

stötande av Gimi, andra användare eller tredje parter. Särskilt får du inte använda

Tjänsten på något sätt för att trakassera, utnyttja, hota, förtala eller på annat sätt

kränka annans rättigheter. Gimi är inte ansvariga för sådan användning av annan

användare eller part men Gimi uppmuntrar dig att rapportera alla incidenter till Gimi

(såsom trakasserier, hot, förtal, stötande eller olagliga meddelanden).

Om du bryter mot någon av dessa Villkor, eller om rättsligt ansvar resulterar från ditt

användande av Tjänsten, kommer du att bli ansvarig för kostnader och utgifter,

inkluderat rättsliga avgifter och kostnader, som vi eller våra anställda, uppdragstagare

eller medarbetare åsamkas som ett resultat. Detta inkluderar alla kostnader som

resulterar från att någon annan använder din information, eller Gimi-konto, såvida du

inte kan bevisa att det har använts bedrägligt.

5. Personliga uppgifter och Integritet

Läs vår Privacy Policy för att lära dig hur vi hanterar din persondata.

Vi tar din integritet på största allvar. Vi har därför den nödvändig säkerhet och skydd på

plats för din personliga information och kommer endast att behandla dina

personuppgifter i enlighet med vår Privacy Policy.

6. Avslutande eller avstängning av Tjänsten

Om du avinstallerar appen så avslutar du överenskommelsen. Om du
bryter mot reglerna, så kommer vi avsluta den.
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Du kan säga upp ditt avtal med Gimi när som helst genom att avinstallera Gimi

applikationerna och avsluta ditt användande av Tjänsten.

Gimi kan säga upp avtalet med dig, enligt dessa Villkor, och stänga av eller avsluta ditt

användande av och tillgång till Tjänsten om något av det följande inträffar:

• Du bryter mot våra Villkor.

• Du är försenad med betalning.

• Du ger inte, när du blir tillfrågad, den information vi behöver för att kontrollera din

identitet eller giltigheten i någon information du givit oss.

• Vi misstänker att du är, eller har varit, inblandad i bedräglig eller olaglig verksamhet

när du använder Tjänsten.

Vid uppsägning av ditt avtal med oss måste du sluta använda Tjänsten. Om uppsägning

sker på grund av ditt brott mot dessa Villkor kommer du inte få några betalda avgifter

återbetalda.

Gimi har också rätt att säga upp avtalet med dig utan att uppge en anledning. Vid sådan

uppsägning av Gimi utan anledning, kommer du att bli återbetald för förbetalade

avgifter.

7. Äganderätter

Vi behåller rätten till alla former av äganderätt, varumärken och övriga
immateriella rättigheter. Det gör inte du.

Tjänsten är skyddad av Upphovsrättsliga lagar och internationella upphovsrättsliga

instrument och även andra lagar och regelverk som rör äganderätter och immateriella

rättigheter. Gimi och dess licensgivare ska behålla äganderätt i och till Tjänsten och alla

relaterade immateriella rättigheter, inkluderat utan begränsning varumärken,

firmanamn, databas rättigheter och patent. Du åtnjuter en licens med endast en

begränsad rätt att använda Tjänsten som beskrivet i och föremål för dessa Villkor.

Licensen tillåter dig inte att använda Gimi:s namn, varumärken eller andra kommersiella

symboler. Alla rättigheter och licenser som inte uttryckligt tilldelas dig i dessa Villkor
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behålls av Gimi.

8. Ansvarsbegränsning

Vi kan inte garantera att din tillgång till Gimi alltid kommer vara
perfekt. Vi är inte ansvariga för saker utom vår kontroll eller skador
därav. Du behöver ta rimliga säkerhetsåtgärder.

Vi kan inte garantera att din tillgång till vår hemsida, eller dess innehåll, kommer att

levereras oavbrutet och felfritt, eller att hemsidan kommer att vara fri från virus eller

andra skadliga egenskaper. Det är ditt ansvar att ha tillfredsställande skydd och rutiner

på plats för att säkerställa att material som du erhåller från vår hemsida är fri från

skadliga egenskaper.

Gimi kontrollerar och övervakar innehåll som tillgängliggörs av Användarna eller andra

tredje parter via Tjänsten, men kan oavsett inte garantera dess ursprung eller korrekthet.

Gimi är inte ansvarigt och kan inte hållas ansvariga för giltigheten och korrektheten av

innehållet som erhålls i samband med användandet av Tjänsten. All användning av

information som erhållits genom användandet av tjänsten ska göras efter ditt eget

omdöme och på din egen risk.

Vi har vidtagit alla åtgärder i syfte att motverka internetbedrägeri och att säkerställa att

all data som inhämtas från dig hålls säker. I det extremt osannolika fallet av ett intrång i

våra säkra data servers kan vi inte hållas ansvariga.

Inte under några omständigheter kan vi hållas ansvariga för direkt, indirekt, ideell eller

annan form av förlust eller skada som resulterar från ditt användande eller nedladdning

av något innehåll från tjänsten.

Gimi är inte ansvariga för förseningar eller förluster orsakade av omständigheter utanför

vår kontroll och som väsentligt försämrar fullföljandet av skyldigheten i fråga eller att

fullföljandet av skyldigheten inte är ekonomiskt försvarbar.

9. Överföring och tilldelning

Vi kan överföra rättigheter och skyldigheter till tredje part.
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Gimi kan komma att tilldela och överföra rättigheter och skyldigheter under dessa Villkor

till tredje part som Gimi samarbetar med. Gimi kommer meddela dig om sådan

överföring eller tilldelning om det påverkar dina rättigheter under dessa villkor.

10. Support och feedback

Vi är inte tvungna att förse dig med kundsupport eller uppdateringar.

Gimi strävar efter att ge korrekt och effektiv teknisk support, uppgraderingar och

uppdateringar för Tjänsten. Gimi ska dock inte ha en skyldighet att ge support eller

underhåll för Tjänsten under dessa Villkor och behåller rätten att kunna begränsa

supporten, uppgraderingar och uppdateringar då och då.

Om du postar frågor till vår support och meddelanden på våra bloggar och forum äger

du upphovsrätten till texten. Dock ger du oss obegränsad gratis licens att återpublicera

texten på vår hemsida och att distribuera, tillgängliggöra eller sälja texten i print eller

elektronisk form vart som helst i världen som en del av en redigerad sammanställning

eller på annat sätt.

11. Ändringar i Tjänsten och Villkoren

Vi kan ändra dessa överenskommelser genom att ladda upp nya
versioner i appen eller på hemsidan. Vid stora förändringar kommer
detta meddelas via appen.

Gimi kan närsomhelst, med eller utan förvarning ändra Villkoren genom att lägga nya

versioner av Villkoren på vår hemsida. Du hittar alltid den senaste versionen av villkoren

på hemsidan. Om inget annat datum är sagt, blir de nya versionerna av Villkoren

gällande 30 dagar efter publicering på hemsidan.

I fall av väsentliga förändringar kommer du bli meddelad genom in-app meddelande eller

genom notis på hemsidan och tilldelad alternativet att avsluta tjänsten innan de träder i

kraft.

12. Kontaktinformation

Om du har några frågor, kontakta oss eller läs våra vanliga frågor.
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Om du har ytterligare frågor om Gimi:s villkor eller vill göra en begäran om viss

information uppmuntras du att kontakta Gimi.

Kontaktinformationen är:

Gimi AB, Registreringsnummer 556985-8029, Skeppsbron 44, 5:de våningen, 111 30

Stockholm, Sverige. 

Du kan också skicka frågor till info@gimitheapp.com

Dessa Villkor uppdaterades senast den 4 mars 2019.

Gimi Master Användarvillkor

1. Introduktion

Gimi Master är den utökade versionen av Gimi Applikationen och är tillgänglig mot

betalning av en prenumerationsavgift.

Gimi Master kompletteras av en lösning involverande ett förbetalt betalkort med

tillhörande digitala plånböcker som erbjuds Användare av en tredje part; Prepaid

Financial Services.

Gimi Master innehåller flera funktionaliteter som beskrivs på hemsidan. I korthet kommer

Gimi Master att möjliggöra för föräldrar och barn att överföra, spara och spendera

pengar inom gränserna för Applikationen och det förbetalda betalkortet.

Dessa villkor utgör tilläggsvillkor till Användarvillkor för Gimi.

2. Det förbetalda betalkortet

Det förbetalda betalkortet tillhandahålls inte av Gimi utan av tredje parten Prepaid

Financial Services. Användandet av det förbetalda kortet är därmed föremål för separat

avtal mellan användaren och Prepaid Financial Services.
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Det ska noteras att medel som är relaterade till det förbetalda betalkortet inte kommer

att hållas av Gimi utan av Prepaid Financial Services på bankkonto registrerat i Prepaid

Financial Services namn.

Ifall du beslutar att avsluta din prenumeration för Gimi Master kommer vi att assistera

dig i kontakten med Prepaid Financial Services avseende potentiell återbetalning av de

medel som fortfarande hålls i ditt användarkonto hos Prepaid Financial Services eller på

det förbetalda betalkortet kopplat till Användarkontot.

Det ska noteras att Gimi inte är ansvariga för säkerheten, legaliteten eller kvaliteten eller

någon annan aspekt av de varor och tjänster som kan köpas med det förbetalda

betalkortet.

3. Avgifter

Gimi Master tillhandahålls mot en prenumerationsavgift som betalas till Gimi och

betalningen av denna prenumerationsavgift är sättet som du inledningsvis uppgraderar

din nuvarande version av Gimi tjänsten till Gimi Master. Ifall du inte sedan tidigare är en

Gimi användare behöver du även acceptera och godkänna Gimis Användarvillkor och

skapa ett Användarkonto genom att registrera särskilda personuppgifter (bland annat

telefonnummer, födelsedatum)

Avgifterna kommer att debiteras från det kontokort som uppges av användaren vid sign-

up till Gimi Master. Du kan återkalla informationen om kontokortet när som helst men är

då medveten om att Gimi kan komma att avsluta ditt användande av Gimi Master ifall

ett kontokort inte har anslutiuts till användarkontot när nästa prenumerationsavgift

förfaller till betalning.

Våra nuvarande avgifter, för respektive jurisdiktion, finns på hemsidan:

https://www.gimitheapp.com/avgifter-begransningar

Vänligen observera att Gimi förbehåller sig rätten att ändra sina avgifter och prismodell.

Detta kommer att visas på vår hemsida och du kommer också att motta specifik

information om förändringar i avgifterna för Gimi Master.
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Ifall det inte finns tillräckligt saldo på det uppgivna kontokortet för att genomföra

betalningen kan Gimi avsluta ditt avtal med Gimi och avsluta ditt användande av och

tillgång till tjänsten.

4. Ångerrätt

Du har rätt till en 14 dagars ångerrätt från dagen du fullbordar sign-up-processen under

vilken du kan avbeställa din prenumeration för Gimi Premium. Ifall du skulle önska att

avbeställa din prenumeration under tiden för ångerrätt, var vänlig att maila Gimi på

hello@gimitheapp.com.

Vi kommer att återbetala de prenumerationsavgifter som du har betalt så fort som

möjligt efter att avbeställningen är fullbordad.

Ifall du har överfört några medel till Prepaid Financial Services och därmed ditt

användarkonto hos Prepaid Financial Services eller det förbetalda kortet kommer vi att

assistera dig i din kontakt med Prepaid Financial Services för att Prepaid Financial

Services ska kunna återbetala dina medel.

5. Samtycke till kontoinformationstjänster

Gimi agerar som Kontoinformationstjänst när du ser ditt användarkonto hos Prepaid

Financial Services och det förbetalda kortet i Applikationen. Du ger härmed ditt samtycke

till att Gimi utför kontoinformationstjänster avseende ditt konto hos Prepaid Financial

Services och det förbetalda kortet vilket innebär kontinuerlig tillgång till kontoinformation

såsom saldo, transaktionshistorik och transaktionsinformation. Vänligen notera att din

kontoinformation är personuppgifter och därmed är dina rättigheter enligt vår

Integritetspolicy tillämpliga.

Uppgifterna lagras så länge som du använder Gimi Master och kommer att användas för

att möjliggöra kontoinformationstjänster, alltså att ge dig tillgång till din

kontoinformation genom Applikationen.

Datan kan komma att delas i en anonymiseras eller pseudonymiserad form med tredje

part för forskningsändamål. Data kan även komma att delas på grund legala krav eller
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efter beslut från myndighet.

6. Månadsprenumeration

Du har möjlighet att teckna en månadsprenumeration på Gimi Master. Detta innebär att

du betalar Gimi månadsvis. Du har alltid möjlighet att avsluta din prenumeration.

Vänligen notera att inga betalda prenumerationsavgifter kommer att återbetalas vid

uppsägning. Detta gäller även om du inte har kunnat använda tjänsten på grund av att

du inte har lyckats verifiera din identitet, i ett sådant fall är Gimi skyldiga enligt lag att

avstå från inleda en affärsförbindelse med dig.

Du är ansvarig för att betala din prenumerationsavgift. Om prenumerationsavgiften inte

är betald vid förfallodatum kommer funktioner på ditt förbetalda betalkort att begränsas

eller tillfälligt blockeras.

7. Årsprenumeration

Du har möjlighet att teckna en årsprenumeration på Gimi Master. Detta innebär att du

betalar Gimi årsvis. Du har alltid möjlighet att avsluta din prenumeration.

Vänligen notera att inga betalda prenumerationsavgifter kommer att återbetalas vid din

uppsägning. Detta gäller även om du inte har kunnat använda tjänsten på grund av att

du inte har lyckats verifiera din identitet, i ett sådant fall är Gimi skyldiga enligt lag att

avstå från inleda en affärsförbindelse med dig.

Du är ansvarig för att betala din prenumerationsavgift. Om prenumerationsavgiften inte

är betald vid förfallodatum kommer funktioner på ditt förbetalda betalkort att begränsas

eller tillfälligt blockeras.

8. Livstidsprenumeration

Du har möjlighet att teckna en livstidsprenumeration på Gimi Master. Detta innebär att

du mot betalning av ett engångsbelopp får tillgång till tjänsten under tjänstens livstid.

Vänligen notera att livstid avser tjänstens livstid och inte din eller annan fysisk persons

livstid.
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Vänligen notera att en betald livstidsprenumeration inte kommer att återbetalas vid din

uppsägning. Detta gäller även om du inte har kunnat använda tjänsten på grund av att

du inte har lyckats verifiera din identitet, i ett sådant fall är Gimi skyldiga enligt lag att

avstå från inleda en affärsförbindelse med dig.

Gimi har beslutanderätt avseende om framtida produktutvecklingar, utvecklingar av

tjänsten och tilläggstjänster ska anses ingå i den tjänst som du har livstidsprenumeration

på. Du kan därmed inte framföra krav på att din livstidsprenumeration ska anses

omfatta sådana produktutvecklingar, utvecklingar av tjänsten och tilläggstjänster.

9. Uppsägning

Om du säger upp din prenumeration, kommer ditt kort och e-plånböcker hos Prepaid

Financial Services att stängas ner. Inga betalda prenumerationsavgifter kommer att

återbetalas.

För information om uppsägning av Gimi eller Prepaid Financial Services, vänligen se Gimi

Användarvillkor och villkoren för det förbetalda kortet.

Integritetspolicy

Om vår integritetspolicy

1. Gimi Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicyn genom ändringar på
webben, vänligen återbesök med jämna mellanrum för att vara ajour.

Att skydda din integritet betyder att ta hand om din personliga information, allt som

handlar om dig och hur du använder Gimi. Vi tycker att integritet är viktigt, därför har vi

bestämt oss för att följa olika regler som vi kallar för “integritetspolicy”. Den här policyn

förklarar vilka rättigheter (hur vi skyddar dig) och skyldigheter (det du själv ska tänka på)
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som gäller när du surfar på hemsidan eller använder Gimis tjänster, som appen eller

Gimi-kortet.

Både världen och appen förändras hela tiden, de här reglerna kommer också göra det för

att hänga med. Den 25e juni 2019 uppdaterade vi vår policy, det är den versionen som

gäller. Men vi kommer uppdatera den igen, så kom tillbaka då och då för att se om vi

ändrat något.

2. Personlig integritet

Personlig integritet är seriöst, vänligen läs detta.

Vi samarbetar ofta med andra människor och företag, därför har vi tagit fram särskilda

regler om hur vi jobbar med andra. Det är väldigt viktigt för oss att våra användare och

alla deras kontakter alltid är får högsta möjliga säkerhet och skydd.

Den här integritetspolicyn går igenom vilken information du delar med Gimi och hur både

Gimi och andra användare kan använda och dela den informationen.

3. Samtycke till användande av data

När du installerar och användar Gimi samlas data in så att du kan
använda appen, och så att vi kan ge dig stöd och uppdateringar.

Du vet om och säger “ja” till att Gimi kan samla och använda teknisk data. Vi gör det här

för att kunna göra Gimi ännu bättre, till exempel genom att uppdatera appen och ge mer

information till vår kundtjänst. Den typen av data som används för det här är IP-adress,

enhets-ID, användardata, data om användning och relaterad information, som till

exempel teknisk information om din mobil eller surfplatta, system- och

applikationsmjukvara, och annan utrustning som du använder tillsammans med Gimi.

Du vet om och säger “ja” till att Gimi använder information om hur du använder appen

för forskning. Forskningen som Gimi jobbar med tittar på vad barn redan vet och hur de

lär sig om pengar och ekonomi. Sättet vi använder informationen i forskning kan vara

analyser eller flera olika analyser som slås ihop av ditt beteende när du använder Gimi.

Vi kan också använda information för att sätta betyg som visar hur bra Gimi utbildar alla
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som använder det. När vi tittar på och använder informationen ser vi inte vem den tillhör,

den är anonym eller använder påhittade namn.

4. Installering och användning

När du installerar och använder Gimi samlar vi in information om dig
och din enhet.

När du installerar och använder Gimi-appen kommer Gimi hämta, processa och behålla

din personliga information från alla enheter som du använder appen på. Den

informationen är: IP-adress, Enhets-ID eller unik identifikation, enhetstyp, ID för

annonsering, annonsdata, unik enhets-token, operativsystem, uppkopplingsinformation,

skärmupplösning, användningsstatistik, versioner av Gimi applikationer som du

använder och annan information baserad på hur du använder appen.

5. Användarprofil

Du behöver ange ditt telefonnummer och ålder när du skapar ett konto.

När man använder ett telefonnummer eller e-postadress för att göra en profil i Gimis app

bekräftar man att man äger numret/eposten. Informationen som du laddar upp i din

profil i Gimis app kommer tas emot och lagras av Gimi till du ändrar eller raderar något,

eller säger upp Gimi helt och hållet. Informationen som du måste ladda upp för att göra

en profil är ditt telefonnummer eller en e-postadress, födelsedatum och om du är vuxen

eller barn. Vi använder telefonnummer för tvåfaktorsautentisering, vilket betyder att du

identifierar dig på två olika sätt. Information som du kan lägga till men inte måste kan

vara foto, gatuadress och postkod och hemland. Gimi kan komplettera informationen

som du laddar upp med information från tredje parter som du har valt att använda i

appen.

Tänk på att Gimi inte tittar på allt som du laddar upp till din profil, vilket betyder att det

inte skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen. Det är du som ansvarar för allt som du

publicerar.

6. Kontaktinformation
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När du anger information om någon annan lovar du att fått samtycke
från dem.

Om du ger Gimi tillgång till någon annans personliga information bekräftar du att de vet

om att du gör det och har sagt “ja” till att vi behandlar deras information enligt reglerna i

vår Integritetspolicy. 

Tänk på att Gimi när Gimi får tillgång till din adressbok används och lagras bara

telefonnummer och namn till telefonnumret, och då bara de nummer som du bjuder in till

Gimi. Vi filtrerar bort andra nummer och annan information som finns i din adressbok.

Gimis databas har säkerhetsalgoritmer som automatiskt tar bort alla adresser, lösenord,

kreditkortsinformation och liknande information. Dessa säkerhetsalgoritmer tar alla

nummer och information som finns i adressboken, slänger runt alla siffror så de hamnar i

en ordning som aldrig kan användas som ett telefonnummer. Tänk på att du alltid kan

välja att inte dela kontaktinformation med Gimi. Om du redan har delat din

kontaktinformation med Gimi och ångrar dig kan du ta radera ditt nummer eller använda

“opt-out-funktionen” (inte ta del av) för att ta bort din kontaktinformation från vår

databas. 

Du kan välja att dela din e-postadress med Gimi som används för att skapa ett konto åt

dig, verifiera din identitet och skicka information till dig. Du kan välja att “opt-out” från

att dela din e-postadress närsomhelst så länge som du använder ditt telefonnummer för

att logga in på ditt konto.

7. Betalningsinformation

När du betalar tjänsten eller överför pengar till ett förbetalt betalkort
hanterar Gimi din betalningsinformation. Gimi använder
tredjepartstjänster för att hantera denna information.

Om man betalar för Gimi eller för över pengar till ett förbetalt betalkort behandlar Gimi

alla betalningsuppgifter. Den informationen som behandlas inkluderar kortinformation,

bankkontouppgifter, transaktionsinformation och plats. Informationen behandlas av

betrodda och väletablerade tredje parter som Gimi samarbetar med för att det ska vara

möjligt att göra betalningar. 
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Dessa tredje parter behandlar personuppgifter för egna syften. Innan man använder

betallösningen från Stripe är det viktigt att man läser: https://stripe.com/privacy.

8. Användning, delning och yppande av Användar- och
Kontaktinformation

Den information som du anger används för att förbättra och anpassa
Gimi, såväl som för att skicka meddelanden.

Information som är kopplad till Användar- och Kontaktinformation används till att:

• Göra “Gimi Namnsök” möjlig för användaren som aktiverat funktionen, läs mer

längre ned

• Kontakta dig för att verifiera ditt konto, verifiera informationen i din profil med tredje

part leverantörer, eller för att ge dig information om Gimi, till exempel nyhetsbrev, epost

eller notiser.

• Skicka meddelanden genom Gimi apparna.

• Hjälpa dig med kundsupport.

• Göra det möjligt för dig att använda och dela din användarinformation med tredje

parts tjänster.

• Anpassa, mäta och förbättra Gimi, och

• Personalisera, mäta och förbättra vår marknadsföring och använda geo-positions-

information för att ge dig information och tjänster (såsom marknadsföring, sökresultat

och annat personaliserat material) baserad på din position.

• Ge tredje parter, vars tjänster är en del av appen som du har beställt, tillgång till de

personuppgifter som dessa tredje parter behöver för att erbjuda tjänster till dig.

9. Övrigt

Vid behov kan vi komma att dela din information av rättsliga eller
säkerhetsskäl

Utöver alla punkter som vi listade ovan kan Gimi dela information relaterad till Användar-

och Kontaktinformation som vi tycker är nödvändigt för att:
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• Följa lagen eller rättsliga processer;

• skydda och försvara våra äganderätter (och följa vårt avtal); eller

• agera om något akut händer så vi kan skydda våra användares eller

samhällsmedborgares personliga säkerhet

10. Tredje part

När vi använder tredjepartslösningar så försäkrar vi oss om att dessa
använder din information på ett lagligt och etiskt sätt. Vi kan komma att
be om din feedback. Vi använder din feedback för att förbättra tjänsten.

Gimi kan dela din personliga information med tredje parts tjänsteleverantörer och

partners som vi litar på. Gimi kommer alltid att kräva att dessa tredje parter följer lagen

och gör allt som behövs, både organisatoriskt och tekniskt, för att skydda din personliga

information och trafikdata.

Här är en beskrivning av hur Gimi kan dela din information med tredje parter som vi litar

på:

• Gimi använder tredje parter för att skicka SMS till dig eller någon som du vill kontakta

samtidigt som du använder Gimi. För att skicka SMS, skickar vi telefonnummer som det

ska skickas till och från till tredje parten så de kan skicka SMS:et.

• Gimi använder tredje parter för att skicka e-post till dig eller någon som du vill

kontakta samtidigt som du använder Gimi. För att skicka e-post, skickar vi e-

postadresser som det ska skickas till och från till tredje parten så de kan skicka e-post.

• Gimi använder en tjänst som skickar pushnotiser för att skicka notiser till dig om

uppdateringar och annan viktig information. Då kan ditt telefonnummer vara en del av

det meddelandet, vilket betyder att den här tjänsten får tillgång till ditt telefonnummer.

Du kan närsomhelst “opt-out” eller stänga av pushnotiser.

• Gimi gör det möjligt för dig att använda tredje parters tjänster för olika funktioner

relaterade till Gimis tjänster, som kundtjänst, kund-autentisering och betalningar. Om

du ska använda dessa funktioner måste du godkänna den tredje partens

användarvillkor och godkänna att den tredje parten delar din personliga information

med Gimi.
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• För att erbjuda en gratisversion av Gimis tjänst måste Gimi ibland samarbeta med

några få utvalda tredje parts marknadsföringsnätverk. När det händer får den tredje

parten begränsad tillgång till information om Freemium-användarens mobil eller

surfplatta, men ingen annan information. Detta gäller bara Gimis egen marknadsföring.

Gimi delar inte och säljer inte information till tredje parts annonsörer.

• Gimi, eller en tredje part som Gimi samarbetar med, kan samla in och använda din e-

postadress, telefonnumer och ID för marknadsföring (till exempel innehåll som du har

sett, kommenterat på, information om annonser som har visats för dig eller du har

klickat på) genom Gimi’s app och hemsida och sen dela den informationen med

marknadsföringsnätverk. De här tredje parterna kan använda den informationen och

information insamlad från andra källor tillsammans med mätningstjänster och riktad

marknadsföring till Gimi. Detta gäller bara Gimis egen marknadsföring. Gimi delar inte

och säljer inte information till tredje parts annonsörer. Du kan begränsa eller “opt-out”

från insamlingen och användadet av din information för riktad marknadsföring av tredje

parter i dina enhetsinställningar eller webbläsarinställningar.

• Om du beställer en tilläggstjänst kan GImi dela en begränsad del av din personliga

information till tredje parter som kommer att använda informationen för att erbjuda sina

tjänster till dig. Gimi kommer alltid dela så lite information som möjligt.

• Om du betalar för Gimi eller för över pengar till ett förbetalt betalkort salmar och

behandlar en tredje part din betalningsinformation, på Gimis uppdrag, för att du ska

kunna föra över pengar eller betala. Vi samarbetar bara med tredje parter som är

väletablerade med välidgt bra rykte.

• Om data om hur du använder appen delas med betrodda tredje parter i

forskningssyften, är datan alltid anonym eller med påhittade namn. Exempel på vem

dessa tredje parter kan vara är professorer eller doktorander vid svenska och utländska

universitet med bakgrund inom forskningsfältet barn och pengar, pedagogik eller annat

relevant ämne. Resultat av forskning kommer alltid att presenteras i anonymiserad

och/eller aggregerad form.

Överföringen av din kontaktinformation och hur Gimi behandlar den skyddas av GDPR

och lokal lag. Gimi kan ändå dela informationen som finns i appen och om dig ifall det är

lagligt och vi tycker att det är nödvändigt för nationell säkerhet, att följa lagen eller

andra väldigt viktiga ärenden. 

Gimi kan då och då be dig att dela information om din upplevlese när du använder Gimi,

vi använder det för att se hur det går och vad vi kan göra bättre. Du måste aldrig dela
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den här informationen. All information är frivilligt skickad feedback eller svar på

undersökningar som du säger “ja” till att vara med i, det används för att utvärdera

feedback vi får och göra Gimis app, produkt och hemsida bättre.

11. Tillåtelse att använda funktioner på din enhet

När du installerar Gimiappen ber vi om tillstånd att använda vissa
funktioner på din enhet.

När du installerar Gimi appen säger du “ja” till att använda flera olika funktioner på din

mobil eller surfplatta. Här är en lista på olika tillstånd som används och på vilket sätt.

• Mikrofon - Används bara när du ska identifiera dig hos vår tredje parts leverantör

Onfido.

• Bluetooth - Används bara för att länka samman dig med enheter i närheten.

• Kalendar - Används bara för att visa dig återkommande uppgifter på rätt datum.

Ingen data sparas.

• Kamera - Används för att ta bilder för att lägga upp i appen, som din profilbild.

• Kontakter - Används för att hjälpa dig att enkelt skicka förfrågningar till din familj.

Ingen data sparas.

• Foto bibliotek - Används för att kunna lägga upp tidigare tagna bilder i appen. Bara

uppladdade foton sparas.

• Röstigenkänning - Används inte just nu.

• Ansikts-ID - Används för att ge dig en snabb och säker tillgång till dina lösenkods-

funktioner.

• Media bibliotek - Används för att kunna lägga upp tidigare tagna bilder i

Applikationen. Bara uppladdade foton sparas.

• Motion usage - Används för att förbättra Användargränssnitt.

• Lokalisering alltid - Används bara när du blir tillfrågad att identifiera dig hos vår

tredje parts leverantör Onfido.

• Location när påslagen - Används bara när du blir tillfrågad att identifiera dig hos vår

tredje parts leverantör Onfido.
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12. Kakor

Our websites use cookies, this is normal for most websites.

Gimis hemsidor använder kakor. Att använda kakor är standard på hemsidor. För mer

information kan du läsa vår Policy om Kakor.

13. Automatiskt insamlad information

Gimi kan komma att samla in din IP-adress för identifiering av din enhet
eller besök på andra hemsidor i samband med vår hemsida. Datana
lagras och skyddas på våra servrar. Datan tillhör oss.

Gimis servrar kan spara den hemsidan som länkade dig till Gimi, (t.ex. en annan hemsida

eller en sökmotor); sidorna du besöker i tjänsten; länkar som tar dig ut från Gimis

hemsida, annan information om typen av internetbrowser, dator, plattform, relaterad

mjukvara och inställningar du använder; söktermer du har använt på hemsidan eller en

hänvisande hemsida; och annan webbaktivitet och data loggat av Gimi’s servrar. Gimi

använder denna information för intern system administration, för att hjälpa

diagnostisera problem med servrar, förbättra den egna marknadsföringen och ge mer

relevant innehåll för våra besökare samt för att administrera vår tjänst. 

Gimi samlar, analyserar och aggregerar användardata automatiskt för att förbättra

Våra tjänster. Insamlad data sparas och skyddas i Våra servrar. Genom att tacka “ja” till

Vår Integritetspolicy och Användarvillkor godkänner du att all data genererad av dig

genom Gimi apparna tillhör Gimi. 

Du kan “opt-out” från automatisk insamling av din data på Gimis hemsida genom att

använda inställningarna i din webbläsare.

14. Informationssäkerhet

Vi tar alla rimliga åtgärder för att skydda din information. Vi har
skyddsprocesser och spärrar implementerade för att skydda din data.
Dataförvaring är tyvärr aldrig 100% säkert.
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För att erbjuda Gimi-tjänsten, kan Gimi ibland överföra, behandla och spara personlig

information i olika länder. Gimi kan också ibland kontraktera tredje part som sitter i

länder utanför ditt hemland som underbiträde angående personuppgiftsbehandling.

Information som samlats in inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EEA”)

kan, till exempel, överföras till och behandlad i ett land utanför EEA, som inte

nödvändigtvis kan upprätthålla samma nivå av skydd för din personliga information som

inom EEA. Du vet om och tackar “ja” till att Gimi kan överföra dina personuppgifter, som

beskrivet ovan, i syften som är förenliga med denna Integritetspolicy. Vi gör allt som är

nödvändig för att skydda dina personuppgifter, kontaktuppgifter och annat innehåll från

missbruk, förlust och otillåten tillgång. Även om vi inte kan garantera att denna

information inte kommer att utsättas för otillåten tillgång, har Gimi fysiska, elektroniska

och organisatoriska säkerhetsåtgärder på plats för att skydda den. Informationen är

lagrad på säkra servrar och skyddad av säkra nätverk med begränsad tillgång för ett

fåtal auktoriserade anställda och personal. Kom ihåg att ingen metod för överföring över

internet, eller metod för elektronisk lagring, är 100% säker.

15. Precision för insamlad information

Du har rätt att veta vilken information vi har om dig, att be om rättelser,
att be oss ta bort den, och kontakta oss i detta ärende. Om du använder
ett annat bolags tjänster via vår app gäller deras villkor. Vi är inte
ansvariga för andra bolags handlingar.

Gimi kan, bestämma själv eller om du ber om det, på sitt eget initiativ, att fylla på, rätta

eller radera felaktig, oprecis eller föråldrad information lagrad eller mottagen av Gimi i

samband med driften av tjänsten. Du har alltid rätt att veta vilken information som är

lagrad om dig och få uppgifter rättade eller raderade när du ber om det. Använd Gimis

kontaktuppgifter nedan för att skicka in en sån begäran.

Precisionen och säkerheten av information om våra användare och deras kontakter är

Gimis högsta prioritet och du har alltid möjligheten att “opt-in och opt-out” från olika

delar av Gimi som innehåller behandling av personuppgifter. Du kan också alltid radera

ditt användarkonto.

Om du använder en tjänst eller funktion som drivs av en tredje part och slås på via vår
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tjänst (inkluderat Tjänsten vi tillsammans erbjuder med den tredje parten), kommer både

vår och den trejde partens Användarvillkor gälla för varje parts relation med dig. Gimi är

inte ansvariga för tredje parts villkor eller handlingar som tas i enlighet med tredje

partens villkor.

16. Ändringar till denna Integritetspolicy

Sometimes we update the privacy policy by posting a new version on
the website. Please have a look now and then. If the changes are big,
we’ll tell you.

Gimi kan när som helst, med eller utan ett separat meddelande, ändra vad som står i

denna Integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att läsa denna Policy noggrant då och då på

hemsidan www.gimitheapp.com. I fall vi gör stora ändringar, kommer Gimi att att skicka

ett meddelande till alla användare i Gimi-appen.

Etiska regler

Etik

1. Gimis etiska regler

Gimi arbetar med etiska regler för att ligga i framkant när det kommer till hur vi bör

behandla familjernas och barnens egna intressen. Etiska regler som främjar barnens

utveckling

“De etiska reglerna återspeglar våra värderingar – att värna om barnen, deras

utveckling och förståelse för digitala pengar”

Vi på Gimi jobbar för att barn på ett tryggt och pedagogiskt sätt ska kunna lära sig ta

ansvar för sina egna pengar och förbereda sig för vuxenlivet. Nedan kan du ta del av
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våra etiska regler som visar hur vi förhåller oss till barn och familjemedlemmar som är

användare i Gimi.

Vi vill poängtera att vårt arbete går utanför Gimis gränser. Vi vill nämligen inte bara att

barn ska känna sig trygga när de använder vår app, utan även när de handlar på

Internet eller surfar i övrigt. Vi har därför ett pågående arbete där vi försöker påverka

andra företag och återförsäljare till att följa de etiska reglerna som vi har tagit fram på

Gimi.

Våra etiska regler har tagits fram med hjälp av pedagoger, psykologer, ekonomer, barn

och föräldrar. Reglerna förhåller sig till globala regler och internationella lagar och de är

anpassade till den digitala värld som unga idag befinner sig i. Reglerna är till för att

påvisa hur vi på Gimi hanterar information och beteenden bland unga användare. Men vi

anser och hoppas att andra aktörer, som vänder sig mot barn och ungdomar, rättar sig

efter våra etiska regler för att alltid sätta barnens intresse och utveckling i första

rummet.

Områden som vi behandlar när vi jobbar med våra etiska regler är; marknadsföring mot

barn, datainsamling av barns uppgifter, produktion och utveckling av tjänster och varor

för barn, beslutsmiljöer för barn och ungdomar, rättfärdigande av felaktiga beslut och

support och samtal för hela familjen.

Varför har vi tagit fram etiska regler?

Barn använder idag Internet allt mer och redan vid 3 års ålder befinner sig de flesta barn

på Internet. Det gör att barn tidigt utsätts för budskap och information från

återförsäljare och att unga allt tidigare ställs inför köpbeslut och olika typer av val. Att

barn utsätts för riktade köpuppmaningar och olika typer av reklam är en verklighet som

vi får finna oss i. Men i denna utveckling tycker vi det är viktigt att etiska regler och

förhållningssätt att rikta sig mot barn ställs på sin spets och anpassas för inga andra än

barnen. Det är med andra ord barnen som ska utnyttja Internet, definitivt inte tvärtom.

2. Bra barnköp ska vara anpassade för barnen
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Vi vill att köperbjudanden anpassas efter barnen. Barn utsätts idag allt mer för

information och erbjudanden via Internet. Vad som är riktade köpuppmaningar eller bara

delning av information är i många fall otydligt. För att barn ska lära sig hantera pengar

är det viktigt att återförsäljare eller appar tänker på hur de vänder sig till barn, och

därmed tydligt framför sina uppmaningar om köp på ett sätt som är förståeligt för

barnen.

3. Utbildning och lärdomar ska sättas i fokus

Vår vision är att samhället ska hjälpa till att utbilda barn om ekonomi på ett roligt och

pedagogiskt sätt. Lärdomar ska vara innovationsdrivande och syfta till att barn ska få

tänka själva och skapa egna lösningar i en trygg miljö.

4. Beslut ska förbereda barn för vuxenlivet

Det är viktigt att barn lär sig ta ansvar. Att helt stänga in barn i en säker och trygg zon

främjar inte lärandet. Barn behöver lära sig ta olika beslut, rätt som fel, för att förstå

innebörden av ekonomiska val och köpbeteenden. Vi vill återskapa sätt för barn att

genomföra dessa val och låta föräldrarna anpassa ansvaret efter barnens mognad.

5. Barnen ska äga sina egna pengar

Vi vill på ett pedagogiskt sätt skapa större förståelse för pengar hos barn genom att ge

barn ansvar för sina egna pengar. Det är viktigt att barn tillåts äga pengar och själva få

bestämma över sina ekonomiska handlingar, att göra fel val kan leda till att man senare

gör rätt val.

6. Barnet ska få bestämma i lugn och ro

Vi anser att barn ska få bestämma över sin ekonomi utan yttre påverkan av vilseledande

marknadsföring samt att miljön för olika köptillfällen inte tillför något ha-begär eller

otydliga eller missvisande budskap.

7. Stop-tänk-köp är en bra metodik
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Vi ser positivt på att barnen får utrymme att reflektera kring sina val innan ett köp

genomförs. Det bör finnas tid för reflektion eller intagande av information kring köpet

som också anpassas till köpets storlek. Ett bra exempel på reflektionstid är då säljaren

pausar köpprocessen och uppmanar till att trycka på ytterligare en knapp för att köpet

ska fullföljas.

8. Tydlighet & översikt

Vi anser att det tydligt ska framgå när det är ett köp som genomförs och den exakta

kostnaden för köpet. Många köp som idag görs av barn på Internet görs utan vetskapen

om att det finns en direkt kostnad kopplad till beslutet. Att generera tydlighet för att

skapa en förståelse för beslutsfattande samt konsekvensen av ett köp är vår bild av hur

en bra köpprocess ser ut för ett barn.

9. Främja ekonomiska samtal i familjen

Vi vill främja de ekonomiska samtalen som sker mellan barn och föräldrar i hemmet. När

familjen är samlad uppstår ett bra tillfälle för att i lugn och ro föra en diskussion kring

ekonomin i hemmet och på så sätt även låta barnen ta del av vardagsekonomin. Att som

förälder prata om pengar för att det är spännande, och inte bara när pengar är slut,

leder till en positiv inställning till pengar.

Kampanjer

Gimi promo codes

• En Promo code kan bara användas när du påbörjar en ny Gimi Master

Prenumeration.

• En Promo code kan bara användas en gång av varje enskild användare.

• En Promo code kan inte kombineras med andra Promo codes eller erbjudanden.
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• En Promo code är inte överförbar eller inlösbar för kontanter eller credits.

• Promo code kan bara användas i Sverige.

• För att använda en Promo code måste du slå in koden i appen innan du beställer en

Gimi Master prenumeration.

• Du kan inte bli återbetald för en beställd Gimi Master Prenumeration på grund av att

du har en oanvänd Promo code eller för att du misslyckats med använda en Promo

code.
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