
Opsummering af privatlivspolitik for multimediemodtager 

 

 Hvis du beslutter at bruge produktet og acceptere denne privatlivspolitik, kan Pioneer 

indsamle og behandle dine oplysninger, såsom lokalitetsoplysninger, produktets enheds-ID, 

logdata, produktindstillinger, stemmedata, smartphone-kontaktdata og produktets brugsdata, 

inklusive data relateret til dine foretrukne sportshold og musik.  

 Pioneer bruger dine oplysninger med henblik på levering og forbedring af tjenesterne, 

levering af produktsupport og analyse af samlede, anonymiserede statistikker til udvikling 

af nye produkter og tjenester.  

 Pioneer kan gemme dine oplysninger på servere, der befinder sig uden for Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde.  

 Afhængigt af de tjenester, du bruger, deler Pioneer dine oplysninger med tredjeparter, 

herunder partnere og tjenesteudbydere.  

 Du har flere rettigheder i relation til dine oplysninger, såsom retten til adgang og til at rette 

dine oplysninger. Du har også ret til at gøre indsendelser mod behandlingen med henblik på 

direkte markedsføring og profilering.  

Privatlivspolitik for multimediemodtager 

Denne privatlivspolitik blev sidst revideret d. 16. december 2019 (version 1.0). 
Denne privatlivspolitik for multimediemodtager ("Privatlivspolitik") gælder for brugen afPioneer-

modellen af multimediemodtageren, hvorpå denne privatlivspolitik vises ("produkt"), og relaterede 

tjenester ("tjenester") fra Pioneer Corporation ("Pioneer", "vi" eller "os").  

Dit privatliv er vigtigt for Pioneer. Vi respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte det. For 

at beskytte dit privatliv bedre og for at være gennemsigtige leverer vi denne privatlivspolitik, der 

forklarer, hvordan vi og nogle af de virksomheder, vi arbejder sammen med, indsamler, bruger, deler 

og beskytter dine oplysninger ("oplysninger" eller "data") i forbindelse med produktet og tjenesterne.  

Pioneer Corporation, med adressen 28-8, Honkomagome 2-chome Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, 

Japan, er ansvarlig for databehandling gennem elektroniske enheder, og Pioneer Europe NV er 

distributør af produkter til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.  



Inden du bruger tjenesterne og produktet, skal du læse hele denne privatlivspolitik og sørge for, at du 

er tryg ved vores privatlivspraksisser.  

Da denne privatlivspolitik gælder for brugere i hele verden, kan nogle tjenester, der ikke kan bruges 

afhængigt af brugerens bopæl, muligvis være anført i denne privatlivspolitik. 

I. Hvilke oplysninger indsamles der?  

Produktet indsamler følgende oplysninger afhængigt af, hvordan du bruger produktet og 

tjenesterne.  

1. Lokalitetsoplysninger 

Når du bruger tjenesterne, indsamler produktet dine lokalitetsoplysninger (herunder 

breddegrad og længdegrad) ved hjælp af GPS-funktionen og sender sådanne oplysninger til 

Pioneer og til visse eksterne tjenesteudbydere, der leverer en del af tjenesterne via Pioneers 

server eller direkte.  

2. Produktets enheds-ID (BD-adresse) 

Når du bruger tjenesterne, indsamler produktet produktets enheds-ID og sender sådanne 

oplysninger til Pioneer eller til en tredjepart. Enheds-ID'et er en specifik identifikator, der er 

tildelt hvert produkt. Sådanne oplysninger bruges til identifikation af produktet og levering 

af tjenesterne.  

3. Logdata relateret til produktet 

Når du bruger produktet og tjenesterne, indsamler produktet logdataene (såsom dataene for, 

hvor ofte du bruger en funktion af produktet, tilknyttede apps, brug af visningstilstande og 

NAVI-tilstand osv.) og sender dem til Pioner.  

4. Oplysninger om vejrindstillinger 

Hvis du som en del af tjenesterne vælger at bruge vejrinformationstjenesten, indsamler 

produktet desuden (i) sproget og (ii) typen af temperaturenhed (Fahrenheit eller Celsius) i 

produktets indstillinger og sender det til IBM via Pioneers servere, som muligvis drives af 

en tredjepart.  

5. Oplysninger om stemme, tale og token 

Hvis du som en del af tjenesterne vælger at bruge stemmegenkendelsestjenesten gennem 

Amazon Alexa, indsamler produktet desuden (i) dine stemme- og taleoplysninger, herunder 

oplysninger om dit "aktiveringsord" og (ii) dit "token"-ID, du er blevet tildelt af Amazon, og 

overfører det direkte til Amazon med henblik på analyse.  



6. Smartphone-kontakter 

Du kan vælge at importere navne og telefonnumre fra dine smartphone-kontakter til 

produktet. Hvis du desuden vælger at bruge enten tjenesternes håndfri opkaldsfunktion eller 

stemmegenkendelsestjenesten gennem Amazon Alexa til at ringe til en kontaktperson, 

indsamles kontaktpersonens navn og telefonnummer fra din smartphone. Med hensyn til 

Pioneer lagres oplysningerne i produktet, men sendes ikke til Pioneers servere. Når du 

bruger Amazon Alexa, overfører produktet oplysningerne direkte til Amazon for at oprette 

forbindelse til opkaldet og til anden behandling, som beskrevet i Amazons privatlivspolitik, 

der er beskrevet i sektion III-2. 

7. Oplysninger om musik og sport 

Hvis du som en del af tjenesterne vælger at bruge sportsresultattjenesterne, der forsynes af 

Gracenote, Inc., indsamler produktet yderligere oplysninger om (i) dine foretrukne 

sportsgrene, sportshold og deres respektive ligaer, (ii) analysedata og metadata for den 

musik, du lytter til gennem produktet, og sender sådanne oplysninger direkte til Gracenote, 

Inc.  

8. Oplysninger om produktindstillinger 

Når du anvender produktet og tjenesterne, indsamler produktet oplysninger om forskellige 

indstillinger, herunder bogmærker, tilpassede visningsvalg og baggrundsbilleder, og sender 

dem direkte til din smartphone ved hjælp af CarAVAssist-appen.  

 

II. Hvordan bruges de indsamlede oplysninger, og hvad er det juridiske grundlag for 

behandling af dem?  

1. Betjening af produktet og tjenesterne  

De data, der indsamles af Pioneer, bruges til at levere de ønskede tjenester og yde 

produktsupport. 

2. Pioneers brug af samlede, ikke-identificerbare brugsoplysninger  

Pioneer bruger samlede, ikke-identificerbare oplysninger om brugen af produkterne. Pioneer 

bruger disse oplysninger til at forstå, hvordan produktet bruges, for at  

-     forbedre Pioneer-produkter og tjenester; og 

-     foretage forskning, analyse, undersøgelser og udvikling af nye produkter og tjenester. 

3. Forbindelse til vores CarAVAssist-app 



Når du bruger produktet og tjenesterne med CarAVAssist-appen, der forsynes af os, 

indsamles og bruges der oplysninger i overensstemmelse med CarAVAssists 

privatlivspolitik. 

4. Retsgrundlag for behandling af oplysningerne (for personer i Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde)  

Afhængigt af den enkelte sag behandler produktet dine oplysninger baseret på dit samtykke 

til at opfylde kontrakter eller til at forfølge Pioneers legitime interesser (herunder forbedring 

af tjenesterne). Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage og afslutte din brug. 

III. Med hvem deles oplysningerne, og i hvilket omfang?  

Pioneer vil dele oplysningerne med følgende tredjeparter:  

1. Tredjepartsleverandører  

Udvalgte tredjepartsleverandører vil udelukkende få adgang til personlige oplysninger, når 

det er nødvendigt med henblik på at levere serverhosting og yde teknisk support af vores 

systemer. Hver leverandør er forpligtet til at holde oplysningerne fortrolige og sikre samt 

kun bruge dem til det begrænsede formål, vi deler dem til. 

2. Tredjepartstjenester 

Hvis du desuden vælger at bruge følgende tjenester, deles følgende oplysninger med 

følgende tredjeparter. Oplysninger, der sendes til nogen af disse tredjeparter, er underlagt 

sådanne tredjeparters privatlivspraksis og privatlivspolitik. Hvis du vil have flere 

oplysninger, bedes du se hver enkelt tredjeparts privatlivspolitik, der er angivet nedenfor. 

a. Vejrtjeneste 

Tredjepart: International Business Machines Corporation 

Oplysninger: Lokalitetsoplysninger / oplysninger om vejrindstillinger 

Privatlivspolitik: Privatlivspolitik for IBM 

https://www.ibm.com/privacy/uk/en 

 

b. Sportsresultat 

Tredjepart: Gracenote, Inc. 

Oplysninger: Lokalitetsoplysninger / oplysninger om musik og sport 

Privatlivspolitik: Gracenotes beskyttelse af personlige oplysninger 

http://www.gracenote.com/privacy-statement-gracenote-service 

https://www.ibm.com/privacy/uk/e


 

c. Amazon Alexa 

Tredjepart: Amazon Services International, Inc. 

Oplysninger: Lokalitetsoplysninger / enheds-ID / stemme-, tale- og tokenoplysninger / 

smartphone-kontakter 

Privatlivspolitik: Amazons beskyttelse af personlige oplysninger 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 

 

3. Virksomheder inden for databehandling og -forvaltning  

Vi kan muligvis dele oplysningerne med outsourcing-virksomheder, vi arbejder sammen 

med i forbindelse med tjenesternes forvaltning og drift. I dette tilfælde tager vi passende 

forholdsregler med hensyn til overførsel og behandling af oplysninger fra sådanne 

underleverandører. 

4. Virksomheder, vi samarbejder med  

I nogle tilfælde kan vi muligvis samarbejde med virksomheder, der ikke tilhører Pioneer, om 

at udvikle nye produkter og tjenester eller forbedre vores eksisterende, og et sådan 

samarbejde kan omfatte deling af produkt- og tjenestebrugsdata. Disse data samles og giver 

ikke disse virksomheder oplysninger, der identificerer dig eller din mobile enhed.  

5. Retshåndhævelse  

Vi kan rapportere alle aktiviteter til retshåndhævende myndigheder, som vi med rimelighed 

mener er ulovlige, som vi med rimelighed mener kan hjælpe en efterforskningssag af 

ulovlig aktivitet, eller hvis vi med rimelighed mener, at du har overtrådt vores politikker, 

eller hvor frigivelsen af oplysninger kan beskytte rettighederne, ejendommen eller 

sikkerheden hos Pioneer, dig eller en anden person.  

6. (Potentiel) retssag  

Vi kan dele oplysningerne med andre, som krævet eller tilladt i henhold til loven. Om 

nødvendigt kan dette omfatte deling af oplysninger med statslige enheder eller tredjeparter 

som svar på stævninger, retsafgørelser, anden juridisk proces, eller som vi mener er 

nødvendigt med henblik på overholdelse, for at udøve vores juridiske rettigheder, for at 

forsvare os mod retlige krav, der er anlagt mod os, eller for at forsvare os mod eventuelle 

juridiske krav, som vi efter eget skøn bedømmer, der kan blive anlagt mod os.  

7. Virksomhedsoverførsel  



I tilfælde af at Pioneer, stort set alle Pioneers aktiver eller den virksomhed, der tilbyder 

produktet og/eller tjenesterne, bliver overtaget, kan oplysningerne overføres til det 

overtagende selskab.  

IV. Hvor længe gemmer vi oplysningerne?  

Oplysninger, der sendes til os og/eller vores tredjepartsleverandører, bortset fra oplysninger, der 

bruges til de formål, der er beskrevet i sektion II-2, vil blive gemt i seks måneder, eller indtil du ikke 

længere ønsker, at dine data behandles af os.  Oplysningerne, der bruges til de formål, som er 

beskrevet i sektion II-2 (enheds-ID og log-data, som beskrevet i sektion I), vil blive gemt i fem år, 

eller indtil du ikke længere ønsker, at dine data behandles af os.  Oplysninger, der gemmes i 

produktet, forbliver gemt, medmindre de slettes fra produktet.  Når du holder op med at bruge 

produktet, skal du sørge for at initialisere produktet for at slette dine oplysninger, der er gemt i 

produktet.  Endelig vil oplysninger, der sendes til de tredjeparter, der er anført i sektion III-2, blive 

gemt i den periode, der er nødvendig for at opfylde formålet med deres procedure og den gældende 

lov.  Få detaljerede oplysninger om, hvor længe disse tredjeparter gemmer 

oplysninger, i hver tredjeparts privatlivspolitik på URL-adresserne i sektion III. 

V. Hvordan beskytter vi oplysningerne?  

Pioneer har iværksat rimelige og passende forholdsregler for at sikre, at oplysningerne behandles 

sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, og for at forhindre, at de videregives til 

personer, der ikke er beskrevet i denne privatlivspolitik.  

Vi vælger tjenesteudbydere, som vi mener leverer tilstrækkelige garantier med hensyn til sikkerhed. 

Vi kræver de samme sikkerhedsforanstaltninger fra tjenesteudbydere, som vi pålægger os selv. Vi 

indgår en kontrakt med enhver tjenesteudbyder og stipulerer dermed tjenesteudbyderens forpligtelser 

til at sikre databeskyttelse. Selvom vi gør alt for at beskytte dine personoplysninger og dit privatliv, 

er vi ikke i stand til at garantere den absolutte sikkerhed for oplysningerne.  

VI. Overførsel til tredjelande  

Pioneer kan gemme dine oplysninger på servere, der befinder sig uden for Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde.  

Tredjeparter, som oplysningerne deles med, kan også have deres servere uden for Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde.  

Ved at acceptere denne privatlivspolitik giver du dit samtykke til potentiel overførsel, opbevaring, 

behandling og anden brug af oplysningerne i tredjelande uden for Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde. Du anerkender, at oplysningerne som konsekvens heraf kan være underlagt 



privatlivs- og databeskyttelseslove, som måske ikke er de samme som sådanne love og regler i dit 

bopælsland.  

VII. Andre websteder og co-brandede tjenester  

Produktet og tjenesterne kan gøre det muligt for dig at se, besøge eller bruge apps, websteder, 

produkter og tjenester leveret af tredjeparter, herunder gennem brug af Apple CarPlay eller Android 

Auto, når du bruger produktet som en skærm til at vise oplysninger, der behandles af disse apps.  

Oplysninger, der indsamles af tredjeparter, og som bl.a. kan indeholde lokalitetsdata, 

kontaktoplysninger eller personligt identificerbare oplysninger, er underlagt 

deres privatlivspolitikker og -praksisser. Vi anbefaler, at du undersøger disse tredjeparters 

privatlivspraksisser, inden du giver dem oplysninger.  

I nogle tilfælde kan vi tilbyde en tjeneste eller funktion, der er co-brandet med en tredjepart. Hvis du 

giver oplysninger i forbindelse med en co-brandet tjeneste eller funktion, kan disse oplysninger deles 

mellem os og tredjeparten. Selvom vores behandling af disse oplysninger reguleres af denne 

privatlivspolitik, vil tredjepartens behandling af oplysningerne være underlagt deres privatlivspolitik.  

VIII. Ændringer i privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at modificere eller ændre denne privatlivspolitik når som helst ved at 

offentliggøre den reviderede version. Ved at bruge produktet og tjenesterne efter offentliggørelsen af 

den reviderede version accepterer du den opdaterede version af denne privatlivspolitik. 

Væsentlige ændringer påvirker kun de oplysninger, vi indsamler efter ikrafttrædelsesdatoen for 

ændringen i vores privatlivspolitik, medmindre vi tydeligt angiver andet.  

IX. Børns privatliv  

Vi leverer ikke produkter og tjenester til børn, og vi indsamler eller anmoder ikke forsætligt om 

oplysninger fra børn under 16 år. Hvis vi finder ud af, at vi har indsamlet personoplysninger fra et 

barn under 16 år, sletter vi disse oplysninger så hurtigt, vi kan. 

X. Dine rettigheder 

Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har du ret til at få adgang til 

en kopi af dine personoplysninger, ret til at anmode om sletning eller opdatering af forkerte 

personoplysninger og i nogle tilfælde (f.eks. i tilfælde af direkte markedsføring og profilering) ret til 

at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du bor i andre regioner, kan 

du have lignende rettigheder i henhold til den gældende lovgivning, herunder loven om beskyttelse 

af personoplysninger for beboere i Japan og Californiens forbrugerbeskyttelseslov af 2018 (CCPA) 

for beboere i Californien, USA, som også inkluderer retten til at fravælge salget af 



personoplysninger.  Pioneer sælger ikke de personoplysninger, der er beskrevet i denne 

privatlivspolitik.  I forbindelse med data, der kontrolleres af Pioneer, kan du udøve disse rettigheder 

ved at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger.  

XI. Appeller vedrørende produktet og tjenesterne 

Hvis du ikke er tilfreds med Pioneers behandling af dine oplysninger, kan du sende din klage til den 

relevante myndighed i henhold til den gældende lov. 

XII. Kontaktsted for denne privatlivspolitik 

Forespørgsler angående denne privatlivspolitik bør rettes til følgende. Med henblik på at beskytte 

dit privatliv og din sikkerhed træffer vi rimelige foranstaltninger for at bekræfte din identitet, før vi 

behandler din anmodning. 

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 

Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og har spørgsmål om denne 

privatlivspolitik, bedes du kontakte os på: 

Privacy@pioneer.eu eller 

PIONEER EUROPE NV Data Protection Officer, Haven 1087 - Keetberglaan 1 9120 Melsele 

Belgien  

USA og Canada 

Hvis du befinder dig i USA eller Canada og har spørgsmål om denne privatlivspolitik, bedes du 

kontakte os på: 

Privacy.Policy@pioneer-usa.com eller 

Pioneer Electronics (USA) Inc., Internet Team, 2050 W. 190th Street, Suite 100, Torrance, CA 90504 

USA 

For at fremsætte anmodninger i henhold til Californiens forbrugerbeskyttelseslov skal du besøge 

pioneerelectronics.com eller ringe gratis fra USA: (800) 421-1613.    

Asien 

Hvis du befinder dig i et asiatisk land (bortset fra Japan) og har spørgsmål om denne 

privatlivspolitik, bedes du kontakte os på:  

Pioneer Electronics AsiaCentre Pte. Ltd. Data Protection Officer, 2 Jalan Kilang Barat, #07-01, 

Singapore 159346 



Andre regioner 

For andre regioner bedes du kontakte os ved hjælp af "Kontakt os"-oplysningerne for din lokalitet, 

der leveres via følgende link:  

http://pioneer.jp/support/index-e.html 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik eller fortroligheden af 

vores produkter og tjenester, bedes du kontakte os ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger. 
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version 1.0: 16. december 2019 


