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1.

INNLEDNING
Formålet med denne meldingen om rimelig behandling ("Melding") er å informere deg om
hvordan EIZO Nordic AB ("vi", "oss" og "vår") som behandlingsansvarlig vil behandle
personopplysninger, og hvilke tiltak og prosesser vi har iverksatt for å sikre adekvat
beskyttelse av dem. Å oppgi denne informasjonen er et av kravene i
personvernforordningen, General Data Protection Regulation 2016/679 ("GDPR").
Denne meldingen utgjør ikke et kontraktsforhold mellom deg og oss, og det kan hende vi
endrer den fra tid til annen.

2.

LOVMESSIG BEHANDLING
Vi skal bare behandle personopplysningene dine
(a)

hvis du har gitt ditt samtykke

(b)

hvis behandlingen er nødvendig for å levere våre produkter eller tjenester til deg /
arbeidsgiveren din

(c)

hvis behandlingen er nødvendig for å håndtere en forespørsel fra deg /
arbeidsgiveren din

(d)

hvis behandlingen er nødvendig for å opprettholde relasjonen vår til deg /
arbeidsgiveren din

(e)

hvis behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre juridiske eller lovmessige
forpliktelser

Når det gjelder (a) ovenfor, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å sende
en forespørsel slik det er angitt under punkt 12 nedenfor.
3.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER INNHENTER VI OM DEG?

3.1

Vi behandler følgende personopplysninger om deg:

3.2

(a)

navnet ditt, e-postadressen din og annen kontaktinformasjon

(b)

rollen, stillingen og/eller yrkestittelen du har i ditt ansettelsesforhold

(c)

informasjon om dine preferanser for type markedsføringsarrangementer eller
-materiell

(d)

informasjon om din tilgang til våre lokaler, systemer og nettsteder

(e)

dine meldinger,
spørreskjemaer

din

tilbakemelding

eller

dine

bidrag

til

undersøkelser

og

Det kan være obligatorisk for deg å oppgi personopplysninger til oss, for at vi skal kunne
drive virksomheten vår, opprettholde relasjonen vår til deg / arbeidsgiveren din, levere våre
produkter eller tjenester til deg / arbeidsgiveren din eller oppfylle våre juridiske og
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lovmessige forpliktelser. Hvis du ikke oppgir personopplysningene dine, er det ikke sikkert
vi kan opprettholde relasjonen vår til deg / arbeidsgiveren din eller levere produktene eller
tjenestene våre til deg / arbeidsgiveren din.
3.3

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at personopplysningene vi lagrer, er korrekte og fullstendige,
og at alle personopplysningene dine er oppdatert. Du kan imidlertid hjelpe oss ved å ta
kontakt umiddelbart hvis personopplysningene dine må endres, eller hvis du oppdager at vi
har feil personopplysninger om deg (se punkt 9 nedenfor). Vi har ikke ansvar for eventuelle
tap som skyldes at du har oppgitt feil, upålitelige, mangelfulle eller ufullstendige
personopplysninger til oss.

4.

SLIK INNHENTER VI PERSONOPPLYSNINGER
Vi innhenter vanligvis personopplysninger fra informasjonen som du / arbeidsgiveren din
sender inn i tilknytning til din / arbeidsgiverens relasjon til oss. Dette skjer vanligvis [ved
at du / arbeidsgiveren din sender oss e-post og annen korrespondanse, visittkort, skjemaer
og dokumenter som brukes når du / arbeidsgiveren din foretar en registrering for å få vår
markedsføring eller nyhetsliste om markedsføring, når du oppgis som person med fullmakt
til å handle på vegne av arbeidsgiveren din, samt gjennom informasjonen du /
arbeidsgiveren din registrerer for å få tilgang til produktene eller tjenestene våre enten på
egne vegne eller på vegne av arbeidsgiveren din].
Vi kan også innhente personopplysningene dine fra andre kilder, for eksempel våre
konsernselskaper, leverandører av markedsføringstjenester, byråer som driver med
bedrageriforebygging, kredittopplysningsbyråer og registrene til statlige etater.

5.

SLIK BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGER
Vil behandler personopplysningene dine for å administrere relasjonen vår til deg /
arbeidsgiveren din og levere produktene og tjenestene våre til deg / arbeidsgiveren din med
følgende formål:
(a)

å levere bestilte produkter eller tjenester til deg / arbeidsgiveren din

(b)

å svare på meldinger eller innlegg som du / arbeidsgiveren din skriver til oss

(c)

å gi deg / arbeidsgiveren din reklame- og markedsføringsmateriell om våre produkter
og tjenester som vi tror at du / arbeidsgiveren din kan være interessert i 1

(d)

å administrere, utvikle og forbedre produktutvalget vårt samt tjenestene, butikkene,
IT-systemene og nettstedene våre

(e)

å overvåke og vurdere etterlevelse av lover samt våre retningslinjer og standarder

(f)

å oppfylle våre juridiske og lovmessige forpliktelser og krav overalt i verden, bl.a.
rapportere
til
og/eller
bli
revidert
av
nasjonale
og
internasjonale
reguleringsmyndigheter

(g)

å foreta kontroller for hvitvasking, økonomikontroller, kredittsjekk samt kontroller
for forebygging og avsløring av bedrageri og kriminalitet

(h)

administrative formål knyttet til sikkerheten og tilgangen til våre systemer, lokaler,
plattformer, nettsteder og programmer

(i)

å overholde rettskjennelser og håndheve og/eller forsvare våre lovfestede rettigheter
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6.

(j)

andre legitime forretningsformål

(k)

det som ellers er tillatt eller kreves ifølge gjeldende lover og regler

INTERNASJONAL OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysningene dine kan overføres til (inkludert tilgang til og lagring i) et land eller
territorium utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ("EØS"), inkludert til
land som ikke nødvendigvis tilbyr samme vern av personopplysninger som man har i EØS.
Vi kan for eksempel dele personopplysningene dine med våre konsernselskaper utenfor EØS,
inkludert Japan. Vi vil sørge for at all slik internasjonal overføring er underlagt egnede
beskyttelsestiltak ifølge GDPR. Du kan få kopi av relevante dokumenter om
beskyttelsestiltak ved å sende en forespørsel slik det er angitt under punkt 12 nedenfor.

7.

NÅR KAN VI UTLEVERE PERSONOPPLYSNINGENE DINE?
Vi driver ikke med og vil ikke drive med salg av, utleie av og handel med
personopplysningene dine. Vi vil bare utlevere personopplysninger til følgende mottakere:

8.

(a)

våre konsernselskaper

(b)

selskaper som er godkjent av eller utpekt av deg

(c)

tredjeparter som behandler personopplysningene dine på vegne av oss (f.eks.
systemleverandører, inkl. leverandører av skyløsninger)

(d)

tredjeparter som behandler personopplysningene dine på egne vegne, men ved å
levere en tjeneste til deg eller arbeidsgiveren din på vegne av oss (f.eks. våre
leverandører)

(e)

selskaper som leverer tjenester for forebygging av hvitvasking, reduksjon av
kredittrisiko og andre formål knyttet til forebygging av bedrageri og kriminalitet, og
selskaper som leverer lignende tjenester, inkludert finansinstitusjoner,
kredittopplysningsbyråer og reguleringsmyndigheter slik informasjon deles med

(f)

tredjeparter som vi tildeler eller overdrar våre rettigheter eller forpliktelser til

(g)

en hvilken som helst potensiell kjøper hvis vi selger deler av vår virksomhet eller
våre eiendeler

(h)

statlige etater, kontrollorganer, håndhevingsorganer, verdipapirinstitusjoner eller
domstoler der det kreves at vi gjør det for å følge gjeldende lover og regler eller på
deres anmodning

SLIK BESKYTTER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE
Vi forplikter oss til å verne om og beskytte personopplysningene dine og vil iverksette og
opprettholde egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å etablere et sikkerhetsnivå som
beskytter personopplysningene dine mot utilsiktet eller uautorisert ødeleggelse, tap,
endring, utlevering eller tilgang.

9.

DINE RETTIGHETER KNYTTET TIL PERSONOPPLYSNINGENE VI INNHENTER

9.1

Hvis du ønsker å
(a)

oppdatere, endre eller slette personopplysningene dine, eller få en kopi av de
personopplysningene vi har registrert om deg, eller

(b)

begrense eller hindre vår bruk av personopplysningene vi har registrert om deg,
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kan du be om dette ved å kontakte oss slik det er angitt under punkt 12 nedenfor.
9.2

I ovennevnte situasjoner kan vi kreve at du identifiserer deg ved å gi oss en kopi av gyldig
legitimasjon, slik at vi kan oppfylle våre sikkerhetsforpliktelser og hindre uautorisert
utlevering av opplysninger.

10.

HVOR LENGE TAR VI VARE PÅ PERSONOPPLYSNINGENE DINE?
Vi vil bare beholde personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle
formålet de ble innhentet for, eller for å overholde juridiske eller lovmessige krav eller krav
i henhold til interne retningslinjer.

11.

SLIK OPPDATERER OG ENDRER VI DENNE MELDINGEN OM RIMELIG BEHANDLING
Vi kan endre eller oppdatere deler av denne meldingen for å etterleve gjeldende lover og
regler eller etter en oppdatering av vår interne praksis. Vi vil gjøre det ved å oppdatere
denne meldingen. Du vil ikke nødvendigvis bli varslet direkte om endringen. Kontroller
derfor jevnlig denne meldingen, slik at du er fullt klar over eventuelle endringer eller
oppdateringer.

12.

SLIK KAN DU KONTAKTE OSS
Hvis du har spørsmål om innholdet i denne meldingen eller personopplysningene dine, eller
hvis du vil rette en forespørsel til oss knyttet til personopplysningene dine, kan du kontakte
oss ved hjelp av informasjonen som er angitt nedenfor.
E-post: ENA.info@eizo.com

13.

SLIK KLAGER DU TIL TILSYNSMYNDIGHETEN
Hvis du mener at vi har brutt personopplysningssikkerheten, har du rett til å klage til
tilsynsmyndigheten. Kontaktinformasjon til den nasjonale tilsynsmyndigheten finner du her:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
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