
Under 13 and English speaking? Read the English version here. 

13 år eller äldre? Testa vår version för 13-17 år istället.  

18+ eller vill ha mer information? Se den fullständiga versionen här.  

För att hålla dig säker online, vill vi att du ska veta vilka rättigheter 
kring personuppgifter du har och hur vi använder och skyddar 
information om dig. 

För mycket information? Svårt att förstå?  

Prata med din förälder eller förmyndare (personen som tar hand om 
dig) om att vara säker online på internet. Din förälder eller förmyndare 
k a n a l l t i d s t ä l l a f r å g o r t i l l o s s g e n o m a t t m a i l a 
info.sweden@sonymusic.com eller genom att läsa vuxen-versionen av 
den här texten här.  

VILKA VI ÄR 

Vi är Sony Music Entertainment Sweden. Vi är en del av en större koncern 
som heter Sony Music Entertainment.  

Vi arbetar med sångare, musiker och artister för att ge musik, videor, podcast 
och annat innehåll till fans i hela världen. 

HEMSIDOR OCH INNEHÅLL 

Våra hemsidor och artistsidor är designade för tonåringar som är 13 år gamla 
eller äldre, och vuxna. Om du är under 13 år kan vissa låtar, videor och podcasts 
på våra sidor inte vara rätt för dig. 

Även om du känner dig mer vuxen än din ålder, är det vår högsta prioritet att du 
är säker och skyddad så om du är under 13 år ber vi dig att fråga din förälder 
eller förmyndare att kolla på hemsidan eller innehållet först och sen kan ni kolla 
igenom allt tillsammans om din förälder eller förmyndare säger att det går bra.  

Och kom ihåg, vad du än gör online – oavsett om du är på en hemsida eller 
sociala medier eller chattar eller spelar – om något eller någon gör att du känner 
dig obekväm, ledsen eller arg, berätta för din förälder eller förmyndare direkt.   

DINA RÄTTIGHETER KRING DINA PERSONUPPGIFTER 

INFORMATION OM 
PERSONUPPGIFTER FÖR YNGRE 
ANVÄNDARE 
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Även om vi inte samlar personuppgifter för personer under 13 år, tycker vi ändå 
att det är viktigt att du vet vilka rättigheter kring dina personuppgifter du har 
ifall du delar med dig av information om dig på andra hemsidor eller appar. 

Är du osäker på vad ”personuppgifter” betyder? Det är information om dig som 
någon annan person eller något företag kan använda för att identifiera dig (till 
exempel ditt namn, e-postadress, var du bor, din födelsedag eller en bild på dig).  

Om du är under 13 år ska inget företag samla personuppgifter om dig såvida 
inte din förälder eller förmyndare först säger att det går bra. 

När en person väljer att ta emot uppdateringar (vilket även kallas för ”
marknadsföring”) om något online, brukar de göra det genom att ge sin e-
postadress och klicka i en ruta som säger ”Ja” eller ”Yes”. Det kallas för att ”ge 
sitt samtycke”. Men du kan alltid ändra dig. Du kan maila företaget som skickar 
mail till dig och be dem att sluta. Om du är under 13 år är det bäst att låta din 
förälder eller förmyndare göra detta åt dig. Eller så kan det finnas en länk i 
företagets mail som heter ”unsubscribe” eller ”avregistera” och den kan du eller 
din förälder eller förmyndare klicka på för att låta företaget veta att du inte vill 
få uppdateringar längre. 

Om du är under 13 år kan du be din förälder eller förmyndare att kontakta ett 
företag för att få ut en lättläst lista på vilka av dina personuppgifter som 
företaget har. Om informationen är fel kan din förälder eller förmyndare be dem 
att fixa det. Och din förälder eller förmyndare kan be dem att radera eller sluta 
använda dina personuppgifter.  

Du och din förälder eller förmyndare kan också ha rätten att skicka in klagomål 
till ditt lands myndighet som hanterar skydd av personuppgifter. I Sverige är det   
Integritetsskyddsmyndigheten (eller IMY). Här finns en länk: https://
www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/.   

Om du vill veta mer om personuppgifter och dina rättigheter, snälla prata med 
din förälder eller förmyndare, och läs igenom tillsammans våra mer detaljerade 
personuppgiftspolicyer här. 

Och här finns en länk till en användbar sida på IMY:s hemsida: https://
www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.   

VAD VET SONY MUSIC OM DIG?  

Om du är under 13 år kommer vi inte medvetet samla in någon personlig 
information om dig. Detta betyder att vi kaninte identifiera dig från den 
information vi har. 

Om du är under 13 år ber vi dig att inte anmäla dig för att ta emot 
marknadsföringsuppdateringar eller att delta i våra tävlingar. Vi kommer radera 
din information omedelbart så att du inte kommer ta emot några nyhetsbrev 
eller vara med i någon tävling. 
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Vi vet att du älskar musik men om du vill få uppdateringar om dina 
favoritartister, snälla prata med din förälder eller förmyndare först. Om de håller 
med om att det är rätt för dig kan de anmäla sig för att ta emot uppdateringar 
istället och så kan ni kolla på innehållet tillsammans. 

COOKIE-DATA 

Den här biten är lite komplicerad. Det är nog bäst att du läser igenom detta med 
din förälder eller förmyndare för att se till att du förstår.  

Vi kommer inte samla in någon personlig information från dig men vi använder 
oss av ”cookies” på alla våra hemsidor. En cookie eller en pixel är en liten text-fil 
eller programmeringskod som ”släpps ner” på din mobil, platta eller dator när du 
besöker någon av våra sidor. Det hjälper oss att förstå vem som besöker våra 
sidor och varför, vilket hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen vi kan för 
musik-fans. Det betyder också att vi kan visa äldre användare online-annonser 
som vi tror att de kommer gilla, men bara om de väljer att se den typen av 
annonser. 

Du kommer se en cookies-ruta längst nere på alla våra hemsidor, med tre olika 
knappar. Du kan antingen säga ja (”Acceptera alla”) eller nej (”Avvisa alla”) eller 
klicka ”Hantera Cookies” för att få mer information och valmöjligheter. Så länge 
du inte ändrar inställningarna kommer vi bara samla in ”Endast Nödvändiga 
Cookies” vilket vi behöver för att du ska kunna använda hemsidan och se 
innehållet. 

För att hålla dig säker, om du är under 18, snälla prata alltid med din förälder 
eller förmyndare innan du ändrar cookies-inställningarna på någon hemsida du 
besöker.  

Om du vill veta mer om cookies, snälla prata med din förälder eller förmyndare, 
och läs igenom våra mer detaljerade personuppgiftspolicyer här. 

ETT SÄRSKILT MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR OCH FÖRMYNDARE 

Den här personuppgiftstexten har skrivits så att barn ska kunna förstå den. Vi 
uppmanar föräldrar och förmyndare att läsa hela vår personuppgiftspolicy här. 
Även om vi inte medvetet samlar in personuppgifter för barn under 13 års ålder, 
borde föräldrar och förmyndare övervaka deras barns aktiviteter online och 
överväga att använda föräldrakontroll-verktyg, såsom föräldralås, som finns för 
webb-läsare, online-tjänster och mjukvarutillverkare som hjälper att skapa en 
barnvänlig miljö online. Dessa verktyg kan också förhindra barn från att avslöja 
sitt namn, adress och annan personlig information online utan förmyndares 
godkännande.  

Visst innehåll på våra sidor är inte lämpligt för yngre fans. Vi uppmanar föräldrar 
och förmyndare att utforska en artistsida och dess innehåll först innan ni tillåter 
barn under 18 år att se det. 

HUR DU KONTAKTAR OSS: 

E-POST: info.sweden@sonymusic.com 
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ADRESS: Sony Music Entertainment Sweden AB, Box 3187, 103 63 Stockholm 

Vi kanske uppdaterar den här policyn så kom tillbaka då och då för att se den 
senaste versionen eller om du vill komma ihåg dina rättigheter kring 
personuppgifter eller få mer information. 

Senast uppdaterad: 1 September 2021 



13 or older?  Try our 13-17s’ version instead.  

18+ or want more information? Check out the full version here.  

To help keep you safe online, we want you to know your data privacy 
rights and how we use and protect information about you.   

Too much info?  Don’t understand?  

Speak to your parent or guardian (the person who looks after you) 
about staying safe online.  They can always ask us for more information 
by emailing info.sweden@sonymusic.com or reading the grown-ups’ 
version here.  

WHO WE ARE 

We are Sony Music Entertainment Sweden.  We’re part of bigger group of 
companies called Sony Music Entertainment.   

We work with singers, musicians and artists to bring music, videos, podcasts and 
other content to fans around the world.  

WEBSITES & CONTENT 

Our websites and artist sites are designed for teenagers aged 13+ and adults.  If 
you’re under 13 years old, some of the music, videos and podcasts on our sites 
won’t be right for you.   

Even if you feel more grown up than your age, keeping you safe is our top 
priority, so if you’re under 13 years old please ask your parent or guardian (we’ll 
call them 'your adult’) to check the site or content first, and then explore it 
together if they say it’s okay.  

And remember, whatever you’re doing online - whether you’re on websites or 
social media, or messaging or gaming - if anything or anyone makes you feel 
uncomfortable or upset, tell your adult straight away. 

YOUR DATA PRIVACY RIGHTS 

Even though we don’t collect under 13’s personal data, we still think it’s 
important that you know your data privacy rights, just in case you’re sharing 
your details on other sites or apps.   

PRIVACY INFORMATION FOR 
YOUNGER USERS
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Not sure what ‘personal data’ is?  It’s information about you that another person 
or a company can use to identify you (like your name, email address, where you 
live, your birthday, or a picture of you).  

If you’re under 13 no company should be collecting personal data about you 
unless your adult tells them it’s okay first. 

When a person chooses to receive updates (also called ‘marketing’) about 
something online, they usually do that by giving their email address and ticking 
a box to say ‘yes’.  That’s called giving ‘consent’.  But you can always change 
your mind.  You can email the company who are sending you emails and ask 
them to stop. If you’re under 13, it’s best to get your adult to do this for you.  
Or there should be an ‘unsubscribe’ link in their emails, which you or your adult 
can click to let the company know you don’t want to receive updates anymore. 

If you’re under 13, you can ask your adult to contact any company for an easy-
to-read copy of the personal data it holds about you.  If the information is 
wrong, your adult can ask them to fix it. And your adult can ask them to delete 
or stop using your personal data.  

You and your adult also have the right to complain to your country’s ‘data 
protection authority’.  In the Sweden, that’s Integritetsskyddsmyndigheten (or 
the IMY). Here’s a link: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-
ett-klagomal/. 

If you want to learn more about data privacy and your rights, please talk to your 
adult, and have a read together of our more detailed privacy notices here.   

And here’s a link to a helpful page on the IMY’s website: https://www.imy.se/
privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.  

WHAT DOES SONY MUSIC KNOW ABOUT YOU? 

If you’re under 13 years old, we won’t knowingly collect any personal 
information about you.  That means we can’t identify you from the information 
we have.   

If you’re under 13 please don’t sign up to receive marketing updates or enter 
one of our contests. We’ll delete your information straight away, so you won’t 
receive any newsletters or be entered into any prize draws.   

We know you love music but if you want to get updates about your favourite 
artists please talk to your adult first.  If they agree it’s right for you, they can 
sign up to receive the updates instead, and you can enjoy the content together.  

COOKIE DATA 

This part is a bit complicated.  You might want to read it with your adult to make 
sure you understand.  

We won’t collect personal information from you, but we do use “cookies” on all 
our websites.  A cookie or pixel is a small text file or line of code that is 
‘dropped’ on your phone, tablet or computer whenever you visit one of our sites.  
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It helps us learn about who is visiting our sites and why, which helps us build the 
best experience for music fans.  It also means we can show older users online 
adverts we think they’ll like, but only if they choose to see that type of advert.   

We need consent to place cookies on your device.  You’ll see a cookies banner at 
the bottom of all our sites.  Ask your adult for help as we’ll need them to say it’s 
okay for us to use cookies.  They can do that by clicking ‘Agree’ or closing the 
banner by clicking the ‘X’, or continue to use the site with you. 

If your adult wants to change their mind or doesn’t agree to cookies at all, they 
can change the internet browser settings, but this can mean certain parts of our 
sites may not work properly.  They can also use the browser settings to delete 
cookies that have already been set (it might be called “clear history” or “clear 
cookie cache”).  The ‘Help’ function on the browser should tell them how. 

To keep you safe, please always speak to your adult before changing the cookies 
settings on any website you visit.  

If you want to know more about cookies, please talk to your adult, and have a 
read together of our more detailed privacy notices here. 

A SPECIAL NOTE TO PARENTS & GUARDIANS 

This privacy notice has been drafted for children to understand. We encourage 
parents and guardians to read our full privacy policy here (intended for users 
aged 18+). While we do not knowingly collect personal data of children under 
the age of 13, parents and guardians should supervise their children's online 
activities and consider using parental control tools available from internet 
browsers, online services and software manufacturers that help provide a child-
friendly online environment. These tools can also prevent children from 
disclosing online their name, address, and other personal information without 
parental permission.  

Some content on our sites is not appropriate for younger fans. We encourage 
parents and guardians to explore an artist’s site and its contents first, before 
allowing under 18s to view it. 

HOW TO CONTACT US: 

EMAIL: info.sweden@sonymusic.com 

ADDRESS: Sony Music Entertainment Sweden AB, Box 3187, 103 63 Stockholm 

We might update this policy so check back for the latest version, or if you want 
to remind yourself of your data privacy rights or access more information.  

Last updated: 1st September 2021 
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