KAKPOLICY FÖR BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP
Denna kakpolicy (nedan kallad kakpolicy) styr användningen av kakor och insticksprogram för
sociala medier på webbplatserna som tillhör Beaulieu International Group (nedan kallat B.I.G.)
och dess dotterbolag.
Följande Webbplatser omfattas:

bintg.com

dam.bintg.com

distriplast.com

polychim-industrie.com

pinnaclepolymers.com

beaulieutechnicaltextiles.com

beaulieufibres.com

beaulieuyarns.com

beaulieu-needlefelt.com

turfgrass.net

orzongrass.com

oryzongrass.co.uk

ideal-bintg.com

carusflooring.com

lemondeideal.com

elmundoideal.com

berryalloc.com

dealer.berryalloc.com

ultragripbybeauflor.co.uk

beauflor.com

thesmartestfloor.com

beauflor.us

beauflor.co.uk

install-my-floor.com

tessutica.com

beaulieufabrics.be

ragolle-fabrics.com

eqobalance.com

juteks.si

Dessa webbplatser kallas hädanefter Webbplatserna.
Kakor är små textfiler som lagras på en enhets hårddisk och som innehåller viss information och
ibland även personuppgifter. Insticksprogram i sociala medier är små mjukvaruprogram som
utvecklats och tillhandahålls av leverantörer av sociala medietjänster (t.ex. Facebook, LinkedIn,
Google, YouTube, Pinterest, Instagram och Twitter), och som integrerar sociala medier när de
byggs in i Webbplatserna.

Anmärkning 1: Om du vill ha allmän information om hur vi behandlar dina personuppgifter på
annat sätt än att med hjälp av kakor och insticksprogram för sociala medier, bland annat i
samband med din kommunikation med oss per e-post, telefon, fax och sociala medier och i
samband med beställningar eller köp, hänvisar vi dig till vår integritetspolicy:
https://dam.bintg.com/brochure/c99a06e4-6dba-4172-8441-0b040edf71a6

Anmärkning 2: Lägg märke till att en separat integritetspolicy styr behandlingen av
personuppgifter för de personer som väljer att lämna in en jobbansökan med hjälp av
onlineformuläret på vår webbplats för lediga jobb/talangrekrytering: http://jobs.bintg.com/. Den
policyn ställs till förfogande på webbplatsen.
Genom att fortsätta använda Webbplatserna efter att ha blivit informerad om
användningen av kakor och insticksprogram för sociala medier, erkänner du att du noga
har läst igenom denna kakpolicy och att du godkänner den utan förbehåll.
1.

ALLMÄNT

BESTÄMMELSE

FÖRKLARING

1.1 Dina personuppgifter behandlas av Beaulieu International
Group N.V., Holstraat 59, 8790 Waregem, Belgien vars
bolag är registrerat under nummer 0442.824.497, RPR
Ghent, Kortrijk-distriktet och dess dotterbolag (nedan
kallat B.I.G, Vi, Oss, Vår). Du kan kontakta oss per e-post
till privacy@bintg.com.

Detta är den enhet som
ansvarar för behandlingen av
dina personuppgifter enligt
beskrivningen
i
denna
Kakpolicy.

1.1. Alla begrepp som anges med stor bokstav ska
uttryckligen definieras med hänvisning till denna
Kakpolicy. Om möjligt ska ord i singular tolkas som
plural och tvärtom med hänsyn till sammanhanget.

Det är viktigt att vi är överens
om vad som står i policyn och
att vi tolkar vissa begrepp på
samma sätt.

1.2. När hänvisningar görs till lagar eller bestämmelser ska
hänvisningen även omfatta en eventuell ändring,
ersättning eller upphävning av nämnda lagar eller
bestämmelser, inklusive eventuella tillhörande exekutiva
beslut.

Lagar har en benägenhet att
ändras från tid till annan och vi
vill se till att Kakpolicyn tar
hänsyn till sådana ändringar.

1.3. B.I.G. förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande Ändringar
av
lagar,
emellanåt ändra, anpassa eller förbättra denna Kakpolicy. marknadsförhållanden,
Sådana ändringar, anpassningar eller förbättringar ska intressen m.m. kan emellanåt

meddelas via Webbplatserna. Om du inte godtar
ändringarna, anpassningarna eller förbättringarna kan du
underrätta oss om detta genom att skicka ett epostmeddelande till privacy@bintg.com. Om vi inte får
ett sådant e-postmeddelande från dig inom tre (3)
affärsdagar efter det att ändringarna av Kakpolicyn har
tillkännagetts på våra Webbplatser, antar vi att du utan
förbehåll godkänner alla ändringar.

2.

kräva att vi, som vilket företag
som helst, ändrar vår Kakpolicy
så att den förblir tillförlitlig.
Om detta sker ombeds du
vänligen att uppmärksamma
ändringarna och godkänna dem
om du anser att de är
godtagbara.

KAKOR

BESTÄMMELSE

FÖRKLARING

2.1. Du kan hindra att kakor placeras i din enhet genom att Avsikten
med
denna
konfigurera din webbläsare. I det nedanstående finns bestämmelse är självklar.
anvisningar om hur du gör detta.
•

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/engb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-kakor

•

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/engb/windows-10/edge-privacy-faq

•

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?
hl=en

•

Firefox:
https://support.mozilla.org/enUS/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences

•

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_
BE&viewlocale=en_US

Om du inte tillåter kakor när du besöker Webbplatserna
kan vissa eller alla funktioner på Webbplatserna sluta
fungera på rätt sätt.

2.2. När du besöker Webbplatserna placerar B.I.G. ett antal
kakor i din enhet. De flesta uppgifter som hänför sig till
kakor, placeringen och användningen av kakorna gör att
vi kan identifiera dig. B.I.G. använder dem för att ta reda
på hur du och andra besökare använder Webbplatserna
genom att samla in statistiska data och användningsdata,
och för att förbättra användarnas upplevelse på
Webbplatserna.

Syftet med denna bestämmelse
är att på ett lämpligt sätt
informera dig om att kakor
placeras i din enhet när du
besöker
och
använder
Webbplatserna.

2.3. B.I.G. känner till att följande viktiga kakor används på
Webbplatserna:
•

Funktionskakor

Avsikten
med
denna
bestämmelse är självklar.

o B.I.G. använder olika funktionskakor på sina
Webbplatser. Dessa kakor behövs för att
Webbplatserna ska fungera på rätt sätt och ge dig en bra
upplevelse (t.ex. en kaka som sparar preferenser som
endast sparas så länge din session varar en bestämd
dag).

•

Analytiska och statistiska kakor
o Google Analytics: B.I.G. använder Google Analyticskakor för att fastställa hur du och andra besökare
använder våra Webbplatser och en del av
tredjepartstjänsterna på våra Webbplatser. Med denna
insikt kan B.I.G. och tredje parts tjänsteleverantörer
förbättra våra tjänster. B.I.G. använder följande kakor:
”_ga”- (2 års livslängd), ”utma”, ”_utmz”, ”_utmc” och
”utmb” samt ”_gid”/”_gat” (1 dags livslängd). Mer
information finns på:

En del kakor samlar uppgifter i
syfte att ge B.I.G. information
(i regel genom statistik) om hur
Webbplatserna används av
användarna, vilka inslag som är
populära och vilka som inte är
det osv. Denna information kan
användas för att förbättra
Webbplatserna i syfte att ge dig
en bättre upplevelse.

https://developers.google.com/analytics/devguides/colle
ction/analyticsjs/cookie-usage?csw=1.

•

En del kakor gör att B.I.G.,
dotterbolag, partners och tredje
o facebook.com: genom att integrera en Facebook-pixel parter, t.ex. leverantörer av
Reklam- och sociala medier-kakor

på våra Webbplatser placerar Facebook en ”fr”-kaka
(90 dagars livslängd) på din enhet. Denna kaka används
för reklamändamål och gör att vi och Facebook kan
följa ditt bläddringsbeteende på olika webbplatser för
att tillhandahålla mer relevant och personlig reklam till
dig. Mer information om Facebooks användning ”fr”kakan
hittar
du
på:
https://www.facebook.com/policies/cookies/.

sociala
medietjänster,
kan
tillhandahålla
ytterligare
tjänster
bland
annat
delningstekniker för sociala
medier samt mer personlig och
relevant reklam, säljkampanjer
och erbjudanden.

o AddThis.com: integreringen av AddThis-kakor gör att
vi och AddThis kan erbjuda dig mer relevant och
personligt innehåll och reklam genom att spåra vilka
webbplatser du besöker. Följande kakor placeras i det
syftet: ”uvc” och ”loc” (2 års livslängd) samt ”di2”,
”uid” och ”vc” (13 månaders livslängd). Mer
information
hittar
du
på:
https://www.oracle.com/legal/privacy/privacypolicy.html.

2.4. Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke till B.I.G.:s Avsikten
med
denna
användning av kakor. För att utöva denna rättighet räcker bestämmelse är självklar.
det med att radera kakorna som placerats på din enhet. Se
lämpliga anvisningar från din bläddrares tillverkare i
listan ovan.

3.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL B.I.G. ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

BESTÄMMELSE

FÖRKLARING

3.1. B.I.G. behandlar dina personuppgifter för att göra Avsikten
med
denna
statistiska analyser i syfte att förbättra våra Webbplatser, bestämmelse är självklar.
reklam, produkter och tjänster eller utveckla nya
produkter och tjänster.

3.2. B.I.G. kan behandla dina personuppgifter för att Avsikten
med
denna
informera en tredje part i samband med en möjlig fusion, bestämmelse är självklar.
förvärv eller delning av den tredje parten, även om den
parten är lokaliserad utanför EU.

3.3. B.I.G. kan också behandla dina personuppgifter för att
skydda sina egna, sina dotterbolags, sina partners eller en
tredje parts berättigade intressen om och när din
registrering på eller användning av Webbplatserna kan
betraktas som (a) en kränkning av denna kakpolicy,
immateriella äganderätter eller andra rättigheter som
innehas av tredje part, (b) ett hot mot Webbplatsernas,
B.I.G.:s, dess dotterbolags eller dess underleverantörers
underliggande systems säkerhet eller integritet pga. virus,
trojaner, spionprogram, sabotageprogram eller någon
annan form av försåtlig kod, eller (c) hätsk, oanständig,
diskriminerande, rasistisk, ärekränkande, ondskefull,
sårande eller på något annat sätt olämplig eller olaglig.

Här förbehåller vi oss rätten att
behandla dina personuppgifter
om
du
använder
våra
Webbplatser på något sätt som
kan skada B.I.G. eller någon
annan eller är olagligt.

3.4. Dina personuppgifter kan överföras till polisen eller
rättsliga myndigheter som bevis eller om det finns
motiverade misstankar om att du har begått en olaglig
handling eller ett brott genom att använda
Webbplatserna.

Vi kan emellanåt vara skyldiga
enligt lagen att överföra dina
personuppgifter till statliga
myndigheter.

4.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

BESTÄMMELSE

FÖRKLARING

4.1. Som ansvarig part ber B.I.G. om ditt samtycke för att Vi är enligt lag skyldiga att
behandla dina personuppgifter på de villkor som avses i ange exakt på vilken rättslig
denna Kakpolicy (se särskilt punkterna 2.2 och 3.1).
grund vi behandlar dina
personuppgifter, för de ändamål
som listas i föregående artikel.
Ditt
samtycke
är
den
huvudsakliga rättsliga grunden
för den behandling som täcks
av denna kakpolicy.
B.I.G. erhåller ditt samtycke
genom en webbannons om
kakor. Genom att klicka på
denna webbannons för att
bekräfta och fortsätter att

använda
någon
av
Webbplatserna, erkänner du att
du noga har läst igenom denna
kakpolicy och att du ger ditt
samtycke utan förbehåll.

4.2. Behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål Vi är enligt lag ibland skyldiga
som avses i artikel 3.4 krävs för att B.I.G. ska kunna att
behandla
dina
iaktta sina rättsliga skyldigheter.
personuppgifter.

4.3. Behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål
som avses i denna kakpolicy krävs även för att infria
B.I.G.:s berättigade intressen, t.ex.
•
kontinuerliga
förbättringar
av
B.I.G.:s
Webbplatser, Sociala medier, produkter och
tjänster för att se till att du får bästa möjliga
upplevelse,
•
skydda våra Webbplatser, Sociala medier,
produkter och tjänster från missbruk och illegal
verksamhet,
•
marknadsföring och säljkampanjer för våra
produkter, tjänster, varumärken och en generellt
framgångsrik kommersialisering av våra produkter
och tjänster.

5.

Vi kan också behandla dina
personuppgifter i våra egna
berättigade intressen, dvs.
framför allt att framgångsrikt
driva vår affärsverksamhet som
vilket annat företag som helst.

TILL VEM SKICKAR B.I.G. DINA PERSONUPPGIFTER

BESTÄMMELSE
5.1. B.I.G. är hänvisad till tredje parts personuppgiftsbiträden
som tillhandahåller Webbplatserna till dig och behandlar
dina personuppgifter för vår räkning. Dessa tredje parts
personuppgiftsbiträden får endast behandla dina
personuppgifter på B.I.G.:s vägnar efter uttryckliga
skriftliga anvisningar från B.I.G..

FÖRKLARING

Tredje parter kan utveckla,
underhålla eller hysa våra
Webbplatser. På samma sätt
förlitar
vi
oss
på
tredjepartstjänster
t.ex.
molnleverantörer,
för
behandlingen
av
dina
B.I.G.
garanterar
att
alla
tredje
parts personuppgifter internt.
personuppgiftsbiträden har valts ut med omsorg och är
skyldiga att upprätthålla säkerheten och integriteten för
dina personuppgifter.

5.2. B.I.G. kan dela dina personuppgifter med andra enheter
inom B.I.G.-koncernen. Vi kommer dock att se till att
B.I.G.-koncernens alla enheter iakttar noggrannhet vid
behandlingen av dina personuppgifter och att den
överensstämmer med vad som fastställs i denna
Kakpolicy.

Avsikten med denna artikel är
självklar. Du hänvisas även till
artikel 6 där vi förklarar hur vi
ser till att alla våra enheter
iakttar
noggrannhet
vid
behandlingen
av
dina
personuppgifter.

5.3. B.I.G. skickar inte dina personuppgifter på ett
identifierbart sätt till en tredje part utan att du
uttryckligen godkänner detta. B.I.G. kan dock skicka
anonymiserade och/eller aggregerade data till andra
organisationer som kan använda dessa data för att
förbättra produkter och tjänster samt skräddarsy reklam,
visa och sälja varor och tjänster.

Detta innebär att alla uppgifter
som på detta sätt skickas till
andra organisationer utanför
B.I.G.-koncernen så långt som
möjligt har tömts på personliga
identifierare, vilket innebär att
de inte längre kan betecknas
som personuppgifter.

6.

PLATS OCH ÖVERFÖRING

BESTÄMMELSE

FÖRKLARING

6.1. B.I.G. behandlar dina personuppgifter först och främst
inom EES. För att behandla dina personuppgifter för de
ändamål som avses i artikel 3 ovan kan vi även överföra
dina personuppgifter till andra enheter inom B.I.G.koncernen eller till tredje parter som behandlar
personuppgifter på våra vägnar och som är lokaliserade
utanför EES. Alla enheter utanför EES som behandlar
dina personuppgifter ska vara skyldiga att vidta lämpliga
skyddsåtgärder för behandlingen av dina personuppgifter.
Dessa skyddsåtgärder ska vara en konsekvens av
•
att det mottagande landets lagstiftning kan anses
motsvara det skydd som erbjuds inom EES, eller
•
en avtalsmässig överenskommelse mellan B.I.G.
och den enheten. Alla B.I.G.-enheter är parter i en
avtalsmässig överenskommelse baserad på EU:s
standardavtalsklausuler
(överföring
mellan
registeransvariga)
(kommissionens
beslut
C(2004)5721).

Vi skickar dina personuppgifter
till länder utanför EES eftersom
vi delar vissa system med andra
enheter i vår koncern eller
eftersom vi använder en
utländsk tjänsteleverantör. Vi
ser dock till att dina
personuppgifter är säkrade när
de skickas till länder utanför
EES.

6.2. B.I.G. kan överföra anonymiserade och/eller aggregerade
uppgifter till organisationer utanför EES. Om sådana
överföringar sker kommer B.I.G. att se till att
säkerhetsåtgärder har vidtagits för att garantera dina
uppgifters säkerhet och integritet samt de rättigheter
förknippade med personuppgifter som du har enligt
tillämplig, obligatorisk lag.

7.

Vi kan anonymisera dina
uppgifter eller kombinera dem
med uppgifter från andra och
därmed göra det omöjligt att
identifiera
dig.
Sådana
anonyma eller aggregerade
uppgifter kan också överföras
till länder utanför EES.

KVALITETSSÄKRING

BESTÄMMELSE

FÖRKLARING

7.1. B.I.G. gör sitt yttersta för att endast behandla de Vi kommer inte att behandla
personuppgifter som krävs för att uppfylla de ändamål mer personuppgifter om dig än
som listas i artikel 3.
dem som behövs för de
ändamål vi har meddelat dig.

7.2. Dina personuppgifter behandlas bara så länge det behövs
för att uppfylla de ändamål som listas i artikel 3 i denna
Kakpolicy eller till dess du har tagit tillbaka ditt samtycke
till behandlingen. Lägg märke till att om du tar tillbaka
ditt samtycke kan detta innebära att du inte längre helt
eller delvis kan använda Webbplatserna. B.I.G. kommer
att avidentifiera dina personuppgifter när de inte längre
krävs för de ändamål som avses i artikel 3, såvida det inte
finns
•
ett övervägande intresse av att dina personuppgifter
ska hållas identifierbara hos B.I.G., ditt
finansinstitut, betaltjänstleverantören eller en annan
tredje part,
•
ett rättsliga eller regelmässiga krav eller ett rättsligt
eller administrativt beslut som hindrar B.I.G. från
att avidentifiera dem.

Här förklarar vi hur länge vi
kommer att behålla dina
personuppgifter på ett sätt som
gör att vi kan identifiera dig.

7.3. B.I.G. vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska Vi har åtagit oss att säkra dina
åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåten personuppgifter.
åtkomst eller stöld samt oavsiktlig förlust, manipulering
eller förstöring. Personal på B.I.G. eller dess tredje parts
personuppgiftsbiträden kommer endast att få åtkomst på

”behöver-veta”-basis och med strikta krav på att
upprätthålla sekretessen. Du bör vara medveten om att
säkerheten endast baseras på en skyldighet att vidta bästa
möjliga åtgärder vilket dock aldrig kan garanteras.

8.

DINA RÄTTIGHETER

BESTÄMMELSE

FÖRKLARING

8.1. Du har rätt att begära åtkomst till alla personuppgifter
som behandlas av B.I.G. och som avser dig. B.I.G.
förbehåller sig rätten att ta ut en rimlig avgift i händelse
av flera på varandra följande begäran om åtkomst som
uppenbarligen görs för att medföra olägenheter eller
skada B.I.G..

8.2. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig
ska korrigeras utan kostnad. Om en begäran om
korrigering lämnas in ska du bifoga bevis på att de
uppgifter som enligt begäran ska korrigeras är felaktiga.
8.3. Du har rätt att ta tillbaka ditt tidigare samtycke till I denna artikel förklarar vi vilka
behandlingen av dina personuppgifter. I så fall tillämpas rättigheter du har när det gäller
behandlingen
av
dina
artikel 6.2.
personuppgifter. Avsikten med
rättigheterna är självklar.
8.4. Du har rätt att begära att personuppgifter om dig raderas
om de inte längre krävs för de ändamål som anges i
artikel 3 eller om du tar tillbaka ditt samtycke till att de
behandlas. Du bör komma ihåg att en begäran om att
radera uppgifterna kommer att bedömas av B.I.G. i
förhållande till
•
B.I.G.:s eller en annan tredje parts övervägande
intressen,
•
rättsliga eller regelmässiga krav eller rättsliga eller
administrativa beslut som kan strida mot en sådan
radering.
Istället för att radera uppgifterna kan du begära att B.I.G.
begränsar behandlingen av dina personuppgifter om och

när (a) du bestrider riktigheten av de uppgifterna, (b)
behandlingen är olaglig eller om (c) uppgifterna inte
längre behövs för de ändamål som listas i artikel 3, och
de kan behövas för att försvara dig i en rättslig process.

8.5. Du har rätt att motsätta dig att personuppgifterna
behandlas om du kan bevisa att det finns allvarliga och
berättigade skäl relaterade till särskilda omständigheter
till grund för detta. Om den behandling som avses kan
betecknas som direktreklam har du rätt att motsätta dig
denna behandling utan kostnad och utan motivering.

8.6. Du har rätt att få ut alla personuppgifter som du har
lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format.

8.7. Om du önskar lämna in en begäran om att utöva en eller
fler av de rättigheter som listas ovan, kan du skicka ett epostmeddelande till privacy@bintg.com. Ett epostmeddelande i vilket du begär att få utöva en rättighet
ska inte tolkas som ett samtycke till att behandla dina
personuppgifter utöver vad som krävs för hanteringen av
din begäran. Av en sådan begäran ska det tydligt framgå
vilken rättighet du vill utöva och skälen till detta om så
krävs. Den ska också dateras och undertecknas samt
åtföljas av en skannad kopia av ett giltigt identitetskort
för att styrka din identitet. Om du använder
kontaktformuläret kan B.I.G. begära en undertecknad
bekräftelse och bevis på din identitet.
B.I.G. kommer snarast att bekräfta mottagandet av denna
begäran. Om begäran visar sig vara giltig ska B.I.G.
hantera den så snart som det rimligen är möjligt och
senast inom trettio (30) dagar efter att ha tagit emot
begäran.
Om du vill klaga på B.I.G.:s behandling av dina
personuppgifter kan du när som helst kontakta B.I.G. via
e-postadressen i denna punkt 8.7. Om du inte är nöjd med
B.I.G.:s svar har du möjligheten att lämna in ett klagomål
till behörig dataskyddsmyndighet, dvs. den belgiska
dataskyddsmyndigheten.
För
mer
information,

besökhttp://www.privacycommission.be.

