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Privacy Policy for Virta 
Charging Service 
 
This Privacy Policy provides 
information regarding how your 
personal data is collected, used, stored 
or otherwise processed by Virta Global 
(hereafter “Controller”, “we”, or “us”) in 
conjunction with the use of the Virta 
Charging Service and on your rights 
and points of contact.  

 
 
1. Reasons we process your personal 
data 
 
We use your personal data to provide 
you the charging service and to 
provide you the best means to 
communicate with us. The purpose for 
processing your personal data by the 
Controller is to manage and maintain 
customer services, develop, maintain, 
administer, and monitor client 
relationships, use for product 
development purposes, technical 
support, advertising, and marketing as 
further explained below in section 2.  
 
 
 
 
2. Legal basis, purposes of processing 
and categories of personal data 
 
When you register to our service and 
use it as a registered user 
To use the charging service powered 
by the Controller we encourage you to 
register to benefit from better service 
experience and pricing. When you 
register we collect your full name, your 
contact and delivery information 
(address, email, phone number) and 
payment details to create a charging 
account for you. These are required to 
identify you as a user of our service, to 
manage the customer relationship and 
to invoice you for the charging service.  
 
If you connect your home charger to 
the account, we link the location, name 

Integritetspolicy för 
Virta Laddningstjänsten 
 
Denna integritetspolicy innehåller 
information om hur dina 
personuppgifter samlas in, används, 
förvaras eller annars behandlas av 
Virta Global (nedan 
”Personuppgiftsansvarig”, ”vi” eller 
”oss”) med anknytning till 
användningen av laddningstjänsten 
Virta samt om dina rättigheter och hur 
du kan kontakta oss. 

1. Ändamålet med behandlingen av 
dina personuppgifter 
 
Vi använder dina personuppgifter för 
att tillhandahålla dig 
laddningstjänsten och för att erbjuda 
dig bästa möjliga medel för att 
kommunicera med oss. Den 
Personuppgiftsansvariges ändamål 
med behandlingen av dina 
personuppgifter är att hantera och 
upprätthålla kundservice, utveckla, 
underhålla, administrera och övervaka 
kundrelationer samt att använda dem 
för produktutvecklingsändamål, 
teknisk support, reklam och 
marknadsföring enligt ytterligare 
beskrivning i avsnitt 2.  
 
2. Laglig grund för och ändamålen 
med behandlingen av personuppgifter 
samt personuppgiftskategorier 
 
När du registrerar dig för tjänsten och 
använder den som en registrerad 
användare 
För att använda den laddningstjänst 
som drivs av den 
Personuppgiftsansvarige uppmuntrar 
vi dig att registrera dig för att få nytta 
av en bättre tjänsteupplevelse och 
prissättning. När du registrerar dig 
samlar vi in ditt namn, dina kontakt- 
och leveransuppgifter (adress, e-post, 
telefonnummer) och 
betalningsuppgifter för att skapa ett 
laddningskonto åt dig. Dessa behövs 
för att identifiera dig som en 
användare av vår tjänst, för att 
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and identity of the charger to your 
account so that you can seamlessly 
use the service also at home.  
 
As you use the service, we store the 
charging history, including charging 
locations and times, to your account. 
This enables you to follow the use of 
the service and us to invoice you 
according to the use. 
 
You or the Controller can add auxiliary 
information to your account to enable 
and improve the use of the service (e.g., 
company name, billing reference, car-
related information and identifier, RFID 
tag number).  
 
We conduct credit checks for business 
entities, and preauthorization holds 
from cards of private persons. When 
conducting credit checks we may 
collect data from third party sources, 
such as public sources.  
 
The personal data of a registered user 
is processed for the purposes of 
contractual fulfilment and our 
legitimate interest.  
 
When you use our charging service 
without registration (one-time 
payment) 
You can use the service without 
registering to our service. In this case 
we only process your payment 
information. Some countries’ 
legislation requires you to submit 
personal information for payments 
(name, address, email). 
 
You can choose to get a receipt to your 
email after each charging session. In 
this case we process your email 
address as part of the charging 
transaction. 
 
Your personal data when using one-
time payment is only processed to 
fulfill legal requirements and the 
service contract related to the 
charging service and its payment 
transactions. 
 
When you download and use our app 
In addition to the personal data related 
to using our service as a registered or 

hantera kundrelationen och för att 
fakturera dig för laddningstjänsten.  
 
Om du ansluter din hemladdare till 
kontot, länkar vi laddarens belägenhet, 
namn och ID-nummer till ditt konto så 
att du bekvämt kan använda tjänsten 
också när du är hemma.  
 
När du använder tjänsten sparar vi din 
laddningshistorik, inklusive var och när 
du laddat, till ditt konto. Detta gör det 
möjligt för dig att följa hur du använder 
tjänsten och för oss att fakturera dig 
enligt användningen. 
 
Du eller den Personuppgiftsansvarige 
kan lägga till extra information till ditt 
konto för att möjliggöra och förbättra 
användningen av tjänsten (t.ex. 
företagsnamn, faktureringsreferens, 
information om och identifierare för 
bilen, RFID-taggnummer).  
 
Vi genomför kreditkoll för företag och 
täckningsreservationer på 
privatpersoners kort. När vi genomför 
kreditkollen kan vi samla in data från 
tredjepartskällor, till exempel 
offentliga källor.  
 
Registrerade användares 
personuppgifter behandlas för att 
kunna uppfylla avtalsbaserade 
skyldigheter och för vårt berättigade 
intresse.  
 
När du använder vår laddningstjänst 
utan att registrera dig 
(engångsbetalning) 
Kan du använda tjänsten utan att 
registrera dig för vår tjänst. I detta fall 
behandlar vi endast din 
betalningsinformation. Lagstiftningen i 
vissa länder förutsätter att du lämnar 
personuppgifter för att kunna betala 
(namn, adress, e-post). 
 
Kan du välja att få kvitto per e-post 
efter varje laddsession. I det fallet 
behandlar vi din e-postadress som en 
del av laddningstransaktionen. 
 
Vid användande av engångsbetalning 
behandlas dina personuppgifter 
endast för att uppfylla lagstadgade 
krav och tjänsteavtalet om 
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non-registered user, we process app-
related data to fulfill the service 
contract and on the basis of our 
legitimate interest to improve your 
service experience. We read the 
device’s status and identity, view and 
access the available network 
connections, and prevent the phone 
from sleeping. We process your 
device’s location data for charger 
search, navigation and security issues. 
We ask for access to your camera or 
photos to enable you to scan QR codes 
related to our charging service. Your 
device (in relation to your account, if 
you are logged in as a registered user) 
is used to identify you when you make 
a support request with our app. 
 
To help us improve the quality and 
usability of our service you can choose 
to share anonymous app analytics and 
diagnostics data with us with the 
‘analytics consent’ asked and 
managed by you in the app. 
 
When you use our web-based 
charging service interfaces  
You can use a web-based registration 
site to register to our service. When 
you do this, we process the information 
as stated previously about registration 
and registered use of our service. 
 
If you use our web-based charger map 
to find chargers and to charge without 
registration, we process information as 
stated previously about the one-time 
payment use. 
 
To provide support for you, we provide 
a web-based knowledge base and 
contact form so that you can easily 
find answers to common questions or 
submit a support request. When you 
use our support-section we use 
cookies to identify you as a unique 
user. When you submit a support 
request we ask your email address so 
that we are able to answer to you and 
connect the request to your charging 
account.  
 
When you visit our website 
Information about personal data and 
cookie policy concerning visits on 
Controller´s website, included in this 

laddningstjänsten och tillhörande 
betalningstransaktioner. 
 
När du laddar ner och använder vår 
app 
Utöver de personuppgifter som är 
kopplade till användningen av vår 
tjänst som en registrerad eller 
oregistrerad användare behandlar vi 
uppgifter i appen för att uppfylla 
tjänsteavtalet och för vårt berättigade 
intresse att förbättra din 
tjänsteupplevelse. Vi läser enhetens 
status och identitet, granskar och 
skaffar tillgång till tillgängliga 
nätförbindelser och förhindrar att 
telefonen går i viloläge. Vi behandlar 
platsuppgifter för din enhet för att 
söka laddare, navigera och se till 
säkerheten. Vi begär åtkomst till din 
kamera eller dina bilder för att låta dig 
skanna QR-koder som gäller 
laddningstjänsten. Din enhet (kopplad 
till ditt konto, om du är inloggad som en 
registrerad användare) används för att 
identifiera dig när du gör en 
supportbegäran via appen. 
 
För att hjälpa oss att förbättra 
kvaliteten på och användbarheten av 
vår tjänst kan du välja att dela med dig 
av anonyma analys- och 
diagnostikdata från appen med 
”samtycke till analys”, som efterfrågas 
av dig och som du själv kan kontrollera 
i appen. 
 
När du använder våra webbaserade 
gränssnitt för laddningstjänsten  
Kan du använda en webbaserad 
registreringswebbplats för att 
registrera dig för vår tjänst. När du gör 
detta behandlar vi informationen enligt 
ovanstående beskrivning av 
registrering och registrerad 
användning av tjänsten. 
 
Om du använder vår webbaserade 
laddarkarta för att hitta laddare och 
ladda utan att registrera dig behandlar 
vi information enligt ovanstående 
beskrivning av användning av tjänsten 
med engångsbetalning. 
 
För att kunna erbjuda dig support 
tillhandahåller vi en webbaserad 
kunskapsdatabas och ett 
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Privacy Policy, can be found in 
https://www.virta.global/privacy-
policy.  
 
When we offer you the opportunity to 
provide a consent 
We may offer you the opportunity to 
provide consent for processing of your 
personal information or direct 
marketing beyond what is explained 
above. Any processing based on such 
consent will be in accordance with the 
consent you have provided and the 
basis of processing will be your 
consent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Regular data disclosures and 
transfers of data outside the EU or 
EEA 
 
Personal Data can be transferred to 
the Controller´s partners and 
subcontractors for the purposes listed 
above in section 2. Controller currently 
works in cooperation with the following 
partners and subcontractors: Amazon 
Web Services, Vincit, Gofore, Devolon, 
Intunex, OP Group, NETS, Second 
Nature Security, Cardplus, Microsoft, 
Zendesk, Dynava, EVA Global, 
MailChimp, Hubject. 
  
We have concluded data processing 
agreements with each of the service 
providers that process personal data 
on our behalf and agreed on 
appropriate guarantees on 
safeguarding the protection of 
personal data with these service 
providers.  

kontaktformulär så att du enkelt hittar 
svar på vanliga frågor eller kan skicka 
in en supportbegäran. När du använder 
vårt supportavsnitt använder vi kakor 
för att identifiera dig som en unik 
användare. När du skickar in en 
supportbegäran frågar vi dig om din e-
postadress för att vi ska kunna skicka 
ett svar till dig och koppla din begäran 
till ditt laddningskonto.  
 
När du besöker vår webbplats 
Information om personuppgifter och 
cookiepraxis vid besök på den 
Personuppgiftsansvariges webbplats, 
som omfattas av denna 
integritetspolicy, hittar du på 
https://www.virta.global/privacy-
policy.  
 
När vi erbjuder dig möjligheten att 
lämna ett samtycke 
Vi kan erbjuda dig möjligheten att 
lämna ett samtycke till behandlingen 
av dina personuppgifter eller till 
direktmarknadsföring utöver det som 
beskrivs ovan. All behandling med stöd 
av ett sådant samtycke sker i enlighet 
med det samtycke du lämnat och 
grunden för behandlingen är ditt 
samtycke. 
 
3.  Regelbundet överlämnande av 
personuppgifter och överföring av 
personuppgifter till länder utanför EU 
eller EES 
 
Personuppgifter kan överföras till 
följande av den 
Personuppgiftsansvariges partner och 
underleverantörer för de syften som 
förtecknas ovan i avsnitt 2. Den 
Personuppgiftsansvarige samarbetar 
för närvarande med följande partner 
och underleverantörer: Amazon Web 
Services, Vincit, Gofore, Devolon, 
Intunex, OP Group, NETS, Second 
Nature Security, Cardplus, Microsoft, 
Zendesk, Dynava, EVA Global, 
MailChimp, Hubject. 
  
Vi har ingått databehandlingsavtal 
med alla tjänsteleverantörer som 
behandlas personuppgifter åt oss och 
vi har avtalat om lämpliga garantier för 
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Controller may also use other service 
providers for the processing of 
personal data outside the European 
Union (the ”EU”) or the European 
Economic Area (the “EEA”). The 
transfer of personal data outside the 
EU or the EEA is always conducted on 
the basis of any of the following legal 
grounds: 
 

• the European Commission has 
decided that the recipient 
country concerned ensures an 
adequate level of data 
protection;  

• the Controller has implemented 
the appropriate safeguards for 
the transfer of personal data, 
using standard contractual 
clauses approved by the 
European Commission. The 
data subject then has the right 
to obtain a copy of these 
standard contractual clauses 
by contacting the Controller, as 
described in the section 7 
“Contacts”; or 

• the data subject has given 
his/her explicit consent for the 
transfer of their personal data, 
or there is another legitimate 
basis for the transfer of 
personal data outside the EU or 
the EEA. 
 

We are currently utilising the following 
service providers outside the EU or the 
EEA: MailChimp (USA), Zendesk (USA). 
  
 
 
 
 
 
 
4. Retention of personal data 
 
Personal data is retained as long as the 
customer relationship is valid. After the 
termination of the customer 
relationship, personal data can be 
retained for a maximum of one year. 
Personal data may be stored longer for 
operation needs (such as back up 

att skydda personuppgifterna med 
dessa tjänsteleverantörer.  
 
Den Personuppgiftsansvarige kan 
också använda andra 
tjänsteleverantörer för behandlingen 
av personuppgifter utanför Europeiska 
unionen (”EU”) eller Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet 
(”EES”). Överlämnandet av 
personuppgifter utanför EU eller EES 
görs alltid med stöd av någon av de 
följande juridiska grunderna: 
 

• Europeiska kommissionen har 
fastställt att mottagarlandet i 
fråga säkerställer en tillräcklig 
nivå av dataskydd;  

• den Personuppgiftsansvarige 
har genomfört lämpliga 
skyddsåtgärder för 
överföringen av 
personuppgifterna, med 
användande av 
standardavtalsklausuler 
godkända av Europeiska 
kommissionen. Den registrerade 
har då rätt att få en kopia på 
dessa standardavtalsklausuler 
genom att kontakta den 
Personuppgiftsansvarige enligt 
beskrivningen i avsnitt 7 
”Kontakter”; eller 

• den registrerade har gett sitt 
uttryckliga samtycke till 
överföringen av 
personuppgifterna, eller det 
finns en annan berättigad grund 
för överföringen av 
personuppgifterna utanför EU 
eller EES. 
 

För närvarande använder vi följande 
tjänsteleverantörer utanför EU eller 
EES: MailChimp (USA), Zendesk (USA). 
 
4. Lagringstid för personuppgifter 
 

Personuppgifterna lagras så länge som 
kundrelationen pågår. Efter att 
kundrelationen har upphört kan 
personuppgifterna lagras i högst ett år. 
Personuppgifter kan lagras längre för 
verksamhetsmässiga behov (till 
exempel för säkerhetskopiering) eller 
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purposes), or if permitted or required 
under applicable law (e.g. the 
Accounting Act), or if the contractual 
obligations of the Controller to a third 
party require longer retention periods. 
 
5. Your Rights 
 

You may exercise the following rights 
vis-à-vis the data controllers at any 
time free of charge:  
 

• Right to object: The data 
subject has the right to object 
to the processing of his/her 
personal data, and at any time, 
to object to the processing of 
his/her personal data for direct 
marketing purposes. The data 
subject may give Controller 
specific consents and bans with 
regards to direct marketing (for 
example, he/she may prohibit 
marketing e-mails, but allow 
marketing messages sent by a 
letter); 

• Right of access: The data 
subject has the right to obtain 
access to their personal data; 

• Right to rectification: The data 
subject has the right to demand 
rectification and/or 
supplementation of erroneous 
and/or insufficient personal 
data;  

• Right to erasure: The data 
subject has the right to demand 
the erasure of their personal 
data if the requirements 
specified in Article 17 GDPR 
have been met; 

• Right to data portability: The 
data subject has the right to 
obtain personal data 
electronically in a structured 
format in accordance with and 
subject to the limitations of 
Article 20 of the GDPR;  

• Right to restriction of 
processing: The data subject 
has the right to demand a 
restriction of the processing of 
their personal data if the 
requirements specified under 

om det tillåts eller krävs i tillämplig lag 
(t.ex. bokföringslagen) eller om den 
Personuppgiftsansvariges 
avtalsskyldigheter gentemot en tredje 
part förutsätter längre lagringstid. 
 
5. Dina rättigheter 
 

Du kan utöva följande rättigheter 
gentemot de personuppgiftsansvariga 
när som helst och utan kostnad:  
 

• Rätt att motsätta sig 
användningen av uppgifter: 
Den registrerade har rätt att 
motsätta sig behandlingen av 
hans/hennes personuppgifter 
och att när som helst motsätta 
sig användningen av 
hans/hennes personuppgifter 
för 
direktmarknadsföringssyften. 
Den registrerade kan ge den 
Personuppgiftsansvarige 
särskilda samtycken och förbud 
avseende direktmarknadsföring 
(han/hon kan exempelvis 
förbjuda e-post med 
marknadsföring, men tillåta 
marknadsföringsmeddelanden 
som skickas som brev); 

• Rätt åtkomst till uppgifter: 
Den registrerade har rätt att få 
åtkomst till sina 
personuppgifter; 

• Rätt till korrigering av 
uppgifter: Den registrerade har 
rätt att kräva att felaktiga 
och/eller bristfälliga 
personuppgifter korrigeras eller 
kompletteras;  

• Rätt till radering av uppgifter: 
Den registrerade har rätt att 
kräva att hans eller hennes 
personuppgifter raderas om de 
krav som föreskrivs i GDPR 
artikel 17 uppfylls; 

• Rätt till överföring av 
uppgifter: Den registrerade har 
rätt att få sina personuppgifter 
elektroniskt i ett strukturerat 
format och i enlighet med de 
begränsningar som föreskrivs i 
GDPR artikel 20;  
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Article 18 GDPR have been met; 
and 

• Right to withdraw consent: The 
data subject has the right to 
withdraw his/her consent at any 
time. 

 
The data subject must submit a 
request for the implementation of the 
aforementioned rights, using the 
contact form: 
http://virta.global/driversupport . 
Controller may ask the data subject to 
specify the details of his/her request in 
writing and to confirm the data 
subject´s identity, before processing 
this request. Controller may refuse to 
execute the request on the basis of 
exception set forth in the applicable 
law. 
  
 
 
 
 
 
6. The right to file a complaint to the 
supervisory authority 
 

The data subject has the right to file a 
complaint with the relevant 
supervisory authority or with the 
supervisory authority of the EU 
Member State where the data 
subject´s place of residence or work is 
located, if the data subjects considers 
that Controller has not processed the 
personal data in accordance with 
applicable data protection legislation. 
 
7. Contacts 
 

Requests for the use of the data 
subject´s rights, questions concerning 
this Privacy Policy, and other inquiries 
should be sent to the Data Transfer 
Service using the contact form: 
http://virta.global/driversupport. 
  
 
8. Changes to this Privacy Policy 
 

• Rätt att begränsa 
användningen av uppgifter: 
Den registrerade har rätt att 
kräva att behandlingen av hans 
eller hennes personuppgifter 
begränsas om de krav som 
föreskrivs i GDPR artikel 18 
uppfylls; och 

• Rätt att återta samtycke: Den 
registrerade har rätt att återta 
sitt samtycke när som helst. 

 
Den registrerade måste lämna in en 
begäran om verkställande av de ovan 
nämnda rättigheterna med 
användande av kontaktformuläret; 
http://virta.global/driversupport. Den 
Personuppgiftsansvarige kan be den 
registrerade att specificera sin 
begäran skriftligen och bestyrka den 
registrerades identitet innan begäran 
behandlas. Den 
Personuppgiftsansvarige kan neka till 
att genomföra begäran med stöd 
undantag som föreskrivs i tillämplig 
lag. 
 
6. Rätt att lämna in klagomål hos 
tillsynsmyndighet 
 

Den registrerade har rätt att lämna in 
klagomål hos behörig 
tillsynsmyndighet eller 
tillsynsmyndigheten i den EU-
medlemsstat där den registrerade bor 
eller arbetar, om den registrerade anser 
att den Personuppgiftsansvarige inte 
har behandlat personuppgifterna i 
enlighet med tillämplig 
dataskyddslagstiftning. 
  
7. Kontakter 
 

Förfrågningar för utövande av den 
registrerades rättigheter, frågor om 
denna integritetspolicy och andra 
förfrågningar ska skickas till 
dataöverföringstjänsten med 
användande av kontaktformuläret: 
http://virta.global/driversupport. 
  
8. Ändringar av integritetspolicyn 
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This Privacy Policy can be updated 
from time to time, for example, 
following changes in legislation. The 
current Privacy Policy was last 
updated on May 27, 2021. We strive to 
use all reasonable means to inform the 
data subjects well in advance of any 
changes and their effects. 
 
 
9. Contact details of the Controller  
 

Name: Virta Global 
Address: Energiakuja 3 00180 Helsinki 
Business ID: 2588986-2 
 
 
 
  
10. Contact details of the Data 
Protection Officer 
 

Data Protection Officer: Jussi Ahtikari, 
CTO  
E-mail: privacy@virta.global 

Den här integritetspolicyn kan 
uppdateras då och då, till exempel till 
följd av förändrad lagstiftning. Den 
nuvarande integritetspolicyn har 
senast uppdaterats den 27 maj 2021. Vi 
strävar efter att vidta alla skäliga 
åtgärder för att informera de 
registrerade i god tid om eventuella 
förändringar och deras effekter. 
 
9. Den Personuppgiftsansvariges 
kontaktuppgifter  
 

Namn: Virta Global 
Adress: Energigränden 3, 00180 
Helsingfors 
FO-nummer: 2588986-2 
 
  
10. Dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter 
 

Dataskyddsombud: Jussi Ahtikari, 
CTO  
E-post: privacy@virta.global 

 


