BEAULIEU INTERNATIONAL GROUPS RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER
Disse retningslinjene for informasjonskapsler («Retningslinjer for informasjonskapsler»)
regulerer bruken av informasjonskapsler og sosiale medie-plugins på Nettstedene til Beualieu
International Group (heretter: B.I.G.) og dets tilknyttede selskaper.
De relevante Nettstedene er som følger:
bintg.com

jobs.bintg.com

dam.bintg.com

polychim-industrie.com

pinnaclepolymers.com

distriplast.com

beaulieutechnicaltextiles.com

beaulieufibres.com

beaulieuyarns.com

tessutica.com

ideal-bintg.com

carusflooring.com

turfgrass.net

orzongrass.com

oryzongrass.co.uk

beaulieu-needlefelt.com

rewind.com

berryalloc.com

dealer.berryalloc.com

install-my-floor.com

beauflor.com

beauflor.co.uk

ultragripbybeauflor.co.uk

beauflor.us

eqobalance.com

juteks.si

shop.berryalloc.com

winjestillevloer.be

gagnezvotresolsilencieux.be

Disse Nettstedene blir heretter referert til som «Nettstedene».
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken til en enhet, og som inneholder
visse typer informasjon og noen ganger personopplysninger. Sosiale medie-plugins er små deler
av programvarer, som er utviklet og levert av sosiale medietjenesteleverandører (f.eks. Facebook,
LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram og Twitter). Disse leverer sosial medieintegrering
når de bygges inn i Nettstedene.

MERKNAD 1: Hvis du ønsker generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene
dine utenom informasjonskapsler og sosiale medie-plugins, inkludert i forbindelse med din
kommunikasjon med oss via e-post, telefon, faks og sosiale medier og i forbindelse med alle
bestillinger
og
kjøp,
kan
du
lese
personvernreglene
våre
her:
https://dam.bintg.com/brochure/aec7f1d4-b38f-4274-bc65-5f26517aa052
MERKNAD 2: Merk at separate personvernregler regulerer behandlingen av personopplysningene
til dem som velger å søke via vårt jobbsøknadsskjema på jobb-/talentnettsiden vår,
http://jobs.bintg.com/. Disse personvernreglene er tilgjengelige på Nettstedet når du besøker den.
Ved fortsatt bruk av Nettstedet etter å ha blitt informert om bruken av informasjonskapsler,
bekrefter du at du har lest disse retningslinjene for informasjonskapsler nøye og at du gir ditt
uforbeholdne samtykke til dem.
1.

GENERELT

BESTEMMELSER

FORKLARING

1.1 Dine personopplysningene behandles av Beaulieu
International Group N.V., Kalkhoevestraat 16, bus 1, 8790
Waregem,
Belgia
med
organisasjonsnummer
0442.824.497, RPR Gent, Kortrijk-divisjon og dets
tilknyttede selskaper (heretter: «B.I.G.», «vi», «oss»,
«vår», «våre»). Du kan kontakte oss via e-post på
privacy@bintg.com.

Dette er enheten som er
ansvarlig for behandlingen av
dine personopplysninger, som
dekkes av disse retningslinjene
for informasjonskapsler.

1.1. Ethvert begrep som starter med en stor bokstav skal
defineres med eksplisitt referanse i disse retningslinjene
for informasjonskapsler. Når det er mulig, ved gitt
kontekst, skal ord i entallsform tolkes som også å
inkludere flertallsformen og omvendt.

For å sikre at vi har samme
forståelse for hva som er
skrevet her, er det viktig at
visse begrep tolkes på samme
måte av deg og av oss.

1.2. Når det henvises til bestemte lover eller forskrifter, skal
en slik henvisning også inkludere enhver endring,
erstatning eller annullering av de nevnte lover eller
forskrifter, herunder eventuelle besluttede vedtak.

Lover har en tendens til å
endres fra tid til annen, og vi vil
sørge
for
at
disse
retningslinjene
for
informasjonskapsler forblir i
tråd med slike endringer.

1.3. B.I.G. forbeholder seg retten til å modifisere, endre eller
forandre disse retningslinjene for informasjonskapsler
etter eget skjønn og fra tid til annen. Slike
modifiseringer, endringer eller forandringer skal
kommuniseres via Nettstedene. Dersom du ikke godtar
modifiseringene, endringene eller forandringene, skal
du informere oss ved å sende en e-post til
privacy@bintg.com. Dersom vi ikke mottar en slik epost fra deg innen tre (3) virkedager etter at endringene
i retningslinjene for informasjonskapsler ble annonsert
på våre Nettsteder, vil du bli ansett som entydig å ha
akseptert alle slike endringer.

2.

Som for enhver bedrift, kan
endringer
i
lover,
markedsforhold,
interesser
osv., kreve at vi endrer våre
retningslinjer
for
informasjonskapsler fra tid til
annen for å sikre at de forblir
nøyaktige.
Hvis dette skulle skje, ber vi
deg gjøre deg oppmerksom på
endringene og samtykke til
dem, forutsatt at du mener de
er akseptable.

INFORMASJONSKAPSLER

BESTEMMELSER

FORKLARING

2.1. Du kan unngå at informasjonskapsler plasseres ved å Denne
bestemmelsen
konfigurere nettleseren din til dette. Retningslinjer for selvforklarende.
hvordan du gjør dette, kan du finne her:
•

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/engb/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

•

Microsoft Edge:
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows10/edge-privacy-faq

•

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95
647?hl=en

•

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

er

•

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

Å ikke tillate bruk av informasjonskapsler når du
besøker Nettstedene kan føre til at visse eller alle
funksjonene til Nettstedene slutter å fungere ordentlig.
2.2. Når du besøker Nettstedene, plasserer B.I.G. flere
informasjonskapsler. De fleste data knyttet til disse
informasjonskapslene, deres plassering og bruk tillater
å identifisere deg, og B.I.G. bruker dem til å få innsikt i
hvordan du og andre besøkende bruker Nettstedene
ved å samle statistiske data og bruksdata, slik at B.I.G.
kan gi en bedre brukeropplevelse på Nettstedene.

Med denne bestemmelsen har
B.I.G. som mål å gi deg relevant
informasjon
om
informasjonskapslene
som
plasseres på enheten din når
du
besøker
og
bruker
Nettstedene.

2.3. B.I.G. kjenner til at de følgende viktigste
informasjonskapslene brukes på Nettstedene:
Funksjonelle informasjonskapsler
•

B.I.G.
bruker
en
rekke
funksjonelle
informasjonskapsler på nettstedene sine. Disse
informasjonskapslene er nødvendige for at
nettstedene skal fungere som de skal, og for å gi deg
en god brukeropplevelse (f.eks. preferanser for
lagring av informasjonskapsler, som kun brukes for
varigheten av økten din den dagen):
o berryalloc#lang (økt)
o berryalloc#regionname (100 år)
o berryalloc-berryallocsite#lang (100 år)
o berryalloc-berryallocsite#regionname (100 år)
o captureConsole (økt)
o consoledebug (økt)
o consoleinfo (økt)
o consolelog (økt)
o target_audiences (økt)
o Cookie_accept (1 måned)
o guest-view (økt)
o login_redirect (økt)

Denne
bestemmelsen
selvforklarende.

er

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

mage-messages (1 år)
mage-translation-storage (permanent)
mage-translation-file-version (permanent)
product_data_storage (permanent)
recently_compared_product (permanent)
recently_compared_product_previous
(permanent)
recently_viewed_product (permanent)
recently_compared_product_previous
(permanent)
form_key (økt)
mage-cache-sessid (økt)
mage-cache-storage (økt)
mage-cache-storage-section-invalidation
(permanent)
persistent_shopping_cart (permanent)
section_data_ids (økt)
store (1 år)
PHPSESSID (økt)
X-Magento-Vary (økt)

Analytiske og statistiske informasjonskapsler
•

Flowbox:
o Flowbox-informasjonskapsel (1 måned):
Denne
informasjonskapselen
samler
informasjon om bruken av nettstedet til
statistiske formål

•

Google Analytics: B.I.G. bruker informasjonskapsler
fra Google Analytics til å fastsette hvordan du og
andre besøkende bruker nettstedene våre og noen av
tredjepartstjenestene på disse nettstedene. Denne
informasjonen gjør det mulig for B.I.G. og
tredjepartstjenester å forbedre tjenestene våre. B.I.G.
bruker følgende informasjonskapsler:
o ga-informasjonskapsel (2 år),
o _gid-informasjonskapsel (1 dag),

Noen
informasjonskapsler
samler informasjon for å gi
B.I.G.
innsikt
(vanligvis
gjennom statistikk) i hvordan
Nettstedene
brukes
av
brukere, populære funksjoner,
mindre populære funksjon,
osv. Denne informasjonen kan
brukes til å gjøre Nettstedene
bedre, og gi deg en bedre
brukeropplevelse.

•

•

•

•

•

o _gat-informasjonskapsel (1 minutt)
o _hjid-informasjonskapsel (1 år)
o _dc_gtm_UA-60799027-8 (1 minutt)
ASP.NET_SessionId: En informasjonskapsel som
brukes til å indentifisere brukerøkter på serveren.
Økten er et område på serveren som kan brukes til å
lagre data mellom HTTP-forespørsler.
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE (10 år): Denne
informasjonskapselen samler inn anonyme data fra
besøkende i Sitecore
Hotjar
o _hjCachedUserAttributes (1 minutt)
o _hjIncludedInSample (økt)
o _hjShownFeedbackMessage (1 dag)
Magento
o _hjDonePolls (permanent)
o _hjMinimizedPolls (permanent)
o _hjid (permanent)
o _ga (permanent)
o _gid (permanent)
o __utma (permanent)
o __utmt (permanent)
o __utmb (permanent)
o _utmz (permanent)
o __utmv (permanent)

Reklame og sosiale medie-informasjonskapsler
o facebook.com: Ved å integrere en Facebook-pixel på
Nettstedene våre, plasserer Facebook en «fr»informasjonskapsel (90-dagers levetid) på enheten
din. Denne informasjonskapselen brukes til
reklameformål, og lar oss og Facebook spore
surfeaktiviteten din på flere Nettsteder for å kunne gi
deg mer relevant og personlig reklame. Mer
informasjon om Facebooks bruk av «fr»informasjonskapselen
finner
du
her:

Noen informasjonskapsler lar
B.I.G., dets partnere og
tredjeparter
som
sosiale
medier, levere tilleggstjenester
som delingsteknologier for
sosiale medier, dette i tillegg til
mer personlige og relevante
reklamer, kampanjer og tilbud.

https://www.facebook.com/policies/cookies/.
•

AddThis.com: Integrering av informasjonskapsler fra
AddThis gjør at vi og AddThis kan tilby deg mer
relevant og personlig innhold og reklame ved å spore
Nettstedene du besøker. Informasjonskapslene som
plasseres for dette er «uvc» og «loc» (2-års levetid) og
«di2», «uid» og «vc» (13-måneders levetid). Du finner
mer
informasjon
her:
https://www.oracle.com/legal/privacy/privacypolicy.html.

•

Google:
o AID-informasjonskapsel (1 års varighet):
Google bruker denne informasjonskapselen til
å samle inn informasjon om nettsteder som
besøkes av brukeren på enhetene der
brukeren er logget på Google-kontoen sin, og
viser tilpasset reklame på disse forskjellige
enhetene.
o B.I.G. setter informasjonskapslene oppført
under for å måle hvorvidt besøkende klikker
på annonser og besøker annonsørenes
nettsteder, samt til å levere tilpassede
annonser basert på surfeatferd. Dette gjelder
følgende informasjonskapsler:
1P_JAR-informasjonskapsel (1 måneds
varighet);
APISID-, HSID-, SAPISID-, SID-, SSIDinformasjonskapsler (2 års varighet);
CONSENT-informasjonskapsel (18 års
varighet);
NID-informasjonskapsel (6 måneders
varighet);
DV-informasjonskapsel (10 minutters
varighet)
__Secure-3PAPISID (2 års varighet)
__Secure-3PSID (2 års varighet)
__Secure-APISID-informasjonskapsel

•

(6 måneders varighet)
__Secure-HSID
(6
måneders
servicetid)
__Secure-SSID-informasjonskapsel (6
måneders varighet)
ANID (1 års servicetid)
SIDCC (3 måneders servicetid)
o Google DoubleClick: Informasjonskapslene
under brukes til å vise tilpassede annonser
basert på tidligere besøk på nettstedet
IDE-informasjonskapsel
(1
års
varighet)
For
mer
informasjon,
gå
til:
https://developers.google.com/analytics/dev
guides/collection/analyticsjs/cookieusage?csw=1
Wonderkind.com:
o _recruitee_careers (økt): Dette er en
Recruitee-informasjonskapsel som sporer
kandidatkilden.
o intercom-id-z8hr7d0a
(9
måneder):
Identifiseringsinformasjonskapsel
for
anonyme
besøkende
Denne
informasjonskapselen lar deg bruke Intercoms
chattetjeneste.
o intercom
session-z8hr7d0a
(1
uke):
Identifikasjonsnummer for hver unike
nettleserøkt. Den holder oversikt over øktene.
Øktinformasjonskapselen oppdateres med
hvert fullførte innloggede ping, og varer i én
uke fra den tid. Brukeren har tilgang til
samtalene sine og kan kommunisere data på
utloggede sider i én uke så lenge økten ikke ble
eksplisitt avsluttet med "Intercom ('avslutt')"
(Intercom ('shutdown')). Dette skjer vanligvis
ved utlogging.
o visitor_id398682 (3650 dager): Dette er en
Pardot-informasjonskapsel
som
sporer
besøkendes aktivitet og emner på nettstedet.
Informasjonskapsler settes for å huske

preferanser (som skjemafeltverdier) når en
besøkende besøker nettstedet vårt på nytt.
Pardot setter også en informasjonskapsel for
påloggede brukere for å opprettholde økten
og huske fanefiltre.
o .ads.linkedin.com: LinkedIn bruker disse
informasjonskapslene til å samle inn
opplysninger og markedsføringsinformasjon
(statistikk for LinkedIn-markedsføring).
UserMatchHistory (6 måneder)
BizoID (6 måneder)
Lang (økt)
o .Linkedin.com:
LinkedIn
bruker
disse
informasjonskapslene til å spore bruken av
integrerte tjenester og til å vise deg relevant
markedsføring både på og utenfor LinkedIns
nettsteder:
Lidc (1 dag)
_lipt (1 måned):
Bcookie (1 år)
li_oatml (1 måned)
_ga (2 år)
_guid (1 år)
lang (økt)
liap (1 år)
o .adnxs.com: Dette domenet eies av AppNexus
(via Match2One). Disse informasjonskapslene
registrerer en unik ID som identifiserer
enheten til en tilbakevendende bruker. ID-en
brukes til målrettet markedsføring på
tredjepartsnettsteder, og retter seg mot
mennesker som tidligere har besøkt
nettstedet til Wonderkind.
UserSync (90 dager)
uuid2 (90 dager)
anj (90 dager)
icu (90 dager)
i forbindelse med informasjonskapslene som brukes
av
Wonderkind,
kan
du
se:
https://wonderkind.com/downloads/privacystatement.pdf.

2.4. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til Denne
bestemmelsen
B.I.G.s bruk av informasjonskapsler. For å utøve denne selvforklarende.
retten, er det nok å slette informasjonskapslene som er
plasserte på enheten din. For å gjøre dette, ber vi deg
følge
de
relevante
instruksjonene
til
nettleserprodusenten din, som oppført over.

3.

er

FORMÅLENE B.I.G. BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL

BESTEMMELSER

FORKLARING

3.1. B.I.G. behandler dine personopplysninger for å utføre Denne
bestemmelsen
statistiske analyser slik at vi kan forbedre våre selvforklarende.
Nettsteder, reklamer, produkter og tjenester, eller for å
utvikle nye produkter og tjenester.

er

3.2. B.I.G. kan behandle dine personopplysninger for å Denne
bestemmelsen
informere tredjepart i sammenheng med en mulig selvforklarende.
fusjon med, oppkjøp fra/av eller splittelse av den tredje
parten, selv om den tredje parten er lokalisert utenfor
EU.

er

3.3. B.I.G. kan gjennomgå dine personopplysninger for
opprettholdelse av B.I.G.s, dets partneres eller en
tredjeparts legitime interesser hvis og når din
registrering på eller din bruk av Nettstedene kan anses
for (a) et brudd på disse retningslinjene for
informasjonskapsler eller immaterielle rettigheter eller
andre rettigheter til en tredjepart, (b) en trussel mot
sikkerheten eller integriteten til Nettstedene, eller noen
av B.I.G.s, dets tilknyttede selskaper eller
underleverandørers underliggende systemer i form av
virus, trojanske hester, spionvare, skadelig programvare
eller annen form for ondsinnet kode, eller (d) på noen
måte er hatefullt, uanstendig, diskriminerende,

Her forbeholder vi oss retten til
å
behandle
dine
personopplysninger dersom
du bruker noen av våre
Nettsteder på noen måte som
kan skade B.I.G. eller noen
andre eller er ulovlig.

rasistisk, ærekrenkende, ondskapsfullt, skadelig eller på
annen måte upassende eller ulovlig.
3.4. Dine personopplysninger kan overføres til politiet eller
rettsmyndighetene som bevis, eller hvis det er
begrunnet mistanke om en ulovlig handling eller
forbrytelse begått av deg gjennom din bruk av noen av
Nettstedene.

4.

Fra tid til annen kan vi være
lovpålagt å måtte overføre
dine personopplysninger til
myndighetene.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

BESTEMMELSER

FORKLARING

4.1. For behandling av dine personopplysninger under de
vilkår som er angitt i disse retningslinjene for
informasjonskapsler (se spesielt klausul 2.2 og 3.1), vil
B.I.G. som ansvarlig part be om ditt samtykke.

Loven krever at vi oppgir
nøyaktig
hvilket
rettslig
grunnlag vi bruker for å
behandle
dine
personopplysninger, relatert
til de formålene vi har oppført
i forrige artikkel.
Det
viktigste
juridiske
grunnlaget for behandlingen
som
dekkes
av
disse
retningslinjene
for
informasjonskapsler, er ditt
samtykke.
B.I.G. får ditt samtykke
gjennom kommandovinduet
for informasjonskapsler. Ved å
klikke bekreftende på dette
kommandovinduet
og
fortsette å bruke noen av
Nettstedene, bekrefter du at
du
har
lest
disse
Retningslinjene
for
informasjonskapsler nøye og

at du gir ditt uforbeholdne
samtykke.
4.2. Behandling av dine personopplysninger for formålene Noen ganger er vi lovpålagte å
angitt i klausulen 3.4 er nødvendig for at B.I.G. skal behandle
dine
kunne handle i samsvar med sine juridiske forpliktelser. personopplysninger.
4.3. Behandling av dine personopplysninger for formålene
angitt i disse retningslinjene for informasjonskapsler er
også nødvendig for å opprettholde de legitime
interessene til B.I.G., som er:
•
Kontinuerlig forbedring av B.I.G.s Nettsteder,
Sosiale mediekanaler, produkter og tjenester, for
at du skal ha en best mulig brukeropplevelse;
•
Å holde våre Nettsteder, Sosiale mediekanaler,
produkter og tjenester trygge for misbruk og
ulovlig aktivitet;
•
Markedsføring og promotering av våre produkter
og tjenester, varemerker og generell vellykket
kommersialisering av våre produkter og tjenester.

5.

Vi
kan
også
behandle
personopplysninger for våre
egne legitime interesser, som
hovedsakelig er relatert til
opprettholdelse
av
en
vellykket virksomhet, på lik
linje med ethvert annet
selskap.

B.I.G. OG SENDING AV PERSONOPPLYSNINGER

BESTEMMELSER

FORKLARING

5.1. B.I.G. Benytter tredjepartsprosessorer for å levere
Nettstedene, så vel som å behandle dine
personopplysninger
på
våre
vegne.
Disse
tredjepartsprosessorer har kun tillatelse til å behandle
dine personopplysninger på vegne av B.I.G. ved
uttrykkelig skriftlig beskjed fra B.I.G.

Våre Nettsteder kan utvikles,
vedlikeholdes eller drives av
tredjeparter. På samme måte
benytter vi oss av tjenester fra
tredjeparter
som
skyleverandører til å behandle
dine
personopplysninger
B.I.G. garanterer at alle tredjepartsprosessorer er valgt internt.
med omhu, og er forpliktet til å ivareta å observere
sikkerheten og integriteten til dine personopplysninger.

5.2. B.I.G. Kan dele dine personopplysninger med andre Denne
klausulen
er
enheter innenfor B.I.G.-gruppen av selskaper. Vi vil selvforklarende. Vi ber deg

imidlertid sikre at alle B.I.G.-konsernets enheter vil være
oppmerksom på at all behandling av dine
personopplysninger er i tråd med det som er angitt i
disse retningslinjene for informasjonskapsler.

også se artikkel 6 for
informasjon om hvordan vi
sørger for at alle våre enheter
handler med omhu når det
kommer til behandling av dine
personopplysninger.

5.3. B.I.G. sender ikke dine personlige opplysninger i noen
gjenkjennelig form til noen tredjeparter, uten ditt
uttrykkelige samtykke til å gjøre dette. B.I.G. kan
imidlertid sende anonymisert og/eller aggregert data til
andre organisasjoner, som kan bruke disse dataene til
forbedring av produkter og tjenester, og til å skreddersy
markedsføring, visning og salg av disse produktene og
tjenestene.

Dette betyr at all data sendt på
denne måten til andre
organisasjoner utenfor B.I.G.gruppen har så godt det lar seg
gjøre, blitt tømt for personlig
identifikasjon, og kvalifiserer
dermed ikke lengre som
personopplysninger.

6.

PLASSERING OG OVERFØRING

BESTEMMELSER

FORKLARING

6.1. B.I.G. behandler dine personopplysninger først og
fremst innen EØS-området. For å behandle dine
personopplysninger for formålene angitt i artikkel 3
over, kan vi imidlertid også overføre dine
personopplysninger til andre enheter innenfor B.I.G.gruppen, eller til tredjeparter som behandler data på
våre vegne, som er lokalisert utenfor EØS. Hver enhet
utenfor EØS som behandler dine personopplysninger
skal være bundet til å observere nødvendige
sikkerhetstiltak
for
behandling
av
dine
personopplysninger. Slike sikkerhetstiltak vil være
konsekvensen av:
•
At mottakerlandet har lovgivning på plass som
kan betraktes som likestilt med beskyttelsen som
tilbys innen EØS; eller
•
av en kontraktavtale mellom B.I.G. og den
aktuelle enheten. Alle B.I.G.-enheter er parter i en
kontraktavtale
basert
på
EFs

Vi
sender
dine
personopplysninger til land
utenfor EØS, fordi vi deler visse
systemer med andre enheter i
vår konserngruppe, eller fordi
vi bruker en utenlandsk
tjenesteleverandør. Vi sørger
imidlertid
for
at
dine
personopplysninger er trygge
når
vi
sender
dine
personopplysninger til land
utenfor EØS.

standardkontraktregler (kontrollør-til-kontrollør)
(Kommisjonens beslutning C(2004)5721).
6.2. B.I.G. kan overføre anonyme og/eller aggregerte data til
organisasjoner utenfor EØS. Skulle en slik overføring
finne sted, vil B.I.G. sørge for at det er sikkerhetstiltak
på plass for å ivareta sikkerheten og integriteten til dine
data, samt alle rettigheter med hensyn til
personopplysninger du kan ha under gjeldende
obligatorisk lovgivning.

7.

Vi kan anonymisere dataene
dine eller kombinere dem med
data fra andre, noe som gjør
det umulig å identifisere deg.
Slike anonyme eller aggregerte
opplysninger
kan
også
overføres til land utenfor EØS.

KVALITETSSIKRING

BESTEMMELSER

FORKLARING

7.1. B.I.G. gjør sitt beste for å kun behandle de Vi vil ikke behandle mer
personopplysningene som er nødvendige for å oppnå personopplysninger om deg
formålene angitt i artikkel 3.
enn nødvendig for formålene
vi har opplyst deg om.
7.2. Dine personopplysninger er kun behandlet så lenge det
er nødvendig for å oppnå formålene oppgitt under
artikkel 3 i disse retningslinjene for informasjonskapsler
eller frem til du trekker tilbake ditt samtykke for
behandling av dem. Merk at tilbaketrekking av ditt
samtykke kan medføre at du ikke lenger kan bruke hele
eller deler av Nettstedene. B.I.G. vil avidentifisere dine
personopplysninger når de ikke lengre er nødvendige
for formålene angitt i artikkel 3, med mindre det er:
•
B.I.G.s,
din
finansinstitusjons,
betalingstjenesteleverandørens eller enhver
annen tredjeparts overordnede interesser å holde
dine personopplysninger identifiserbare;
•
En juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse eller
administrativ ordre som kan som forhindrer B.I.G.
fra å avidentifisere dem.

Her forklarer vi hvor lenge vi vil
beholde
dine
personopplysninger på en
måte som lar oss identifisere
deg.

7.3. B.I.G. vil ta de nødvendige tekniske og organisatoriske Vi forplikter oss til å holde dine
tiltak for å holde dine personopplysninger trygge mot personopplysninger trygge.
uautorisert tilgang eller tyveri, samt utilsiktet tap,
manipulering eller ødeleggelse. Tilgang for personell i
B.I.G. eller tredjepartsprosessorer vil kun gis på need-toknow-basis
og
er
underlagt
strenge
konfidensialitetsforpliktelser.
Du
er
imidlertid
inneforstått med at vi bare kan forplikte oss til å gjøre
vårt ytterste for å sikre trygghet og sikkerhet og aldri kan
garantere dette.

8.

DINE RETTIGHETER

BESTEMMELSER

FORKLARING

8.1. Du har rett til å be om tilgang til alle personopplysninger
som behandles av B.I.G. som angår deg. B.I.G.
forbeholder seg retten til å be om et
administrasjonsgebyr for flere påfølgende forespørsler
om tilgang som er tydelig fremlagt for å ubeleilige eller
skade B.I.G.
8.2. Du har rett til å be om at alle personlige opplysninger
som angår deg som er unøyaktige, blir korrigerte uten
kostnad. Dersom en forespørsel om korrigering sendes,
skal en slik forespørsel ha vedlagt bevis på feilaktigheten
av dataene som kreves korrigerte.
8.3. Du har rett til å trekke tilbake ditt tidligere samtykke til
behandling av dine personopplysninger, og i så tilfelle vil
klausul 6.2 gjelde.
8.4. Du har rett til å be om at personopplysninger som angår
deg slettes hvis de ikke lenger er påkrevd i lys av
formålene som er angitt i artikkel 3, eller hvis du trekker
tilbake ditt samtykke til å behandle dem. Du må

I denne artikkelen forklarer vi
hvilke rettigheter du har i
forhold til behandlingen av
dine
personopplysninger.
Selve
rettighetene
er
selvforklarende.

imidlertid huske på at en forespørsel om sletting vil bli
vurdert av B.I.G. opp i mot:
•
B.I.G:s eller noen annen tredjeparts overstyrende
interesser;
•
juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser eller
administrative eller rettslige ordrer som kan
motstride en slik sletting.
I stedet for sletting, kan du også be om at B.I.G.
begrenser behandlingen av dine personopplysninger
når og om (a) du bestrider nøyaktigheten av disse
dataene, (b) behandlingen er ulovlig eller (c) dataene
ikke lenger er nødvendig for de formålene som er
oppført under artikkel 3, men du trenger dem til å
forsvare deg selv i rettssaker.
8.5. Du har rett til å motsette deg behandling av
personopplysninger dersom du kan bevise at det er
alvorlige og berettigede årsaker knyttet til spesielle
omstendigheter som gir grunn til slik motstand. Men
hvis den tilsiktede behandlingen kvalifiserer som direkte
markedsføring, har du rett til å motsette seg slik
behandling gratis og uten begrunnelse.
8.6. Du har rett til å motta fra oss alle personopplysninger
du har gitt oss i et strukturert, typisk og maskinlesbart
format.
8.7. Dersom du ønsker å sende inn en forespørsel om å
utøve en eller flere av rettighetene ovenfor, kan du
sende en e-post til privacy@bintg.com. En e-post med
forespørsel om å utøve en rettighet skal ikke tolkes som
samtykke til behandling av dine personopplysninger
utover det som kreves for å håndtere forespørselen din.
En slik forespørsel skal tydelig oppgi hvilken rett du
ønsker å utøve, og årsakene til det dersom det er
nødvendig. Det bør også være datert og signert, og ha
vedlagt en digitalt skannet kopi av ditt gyldige
identitetskort som viser din identitet. Dersom du bruker

kontaktskjemaet, kan det hende B.I.G. vil spørre etter
signert bekreftelse og bevis på identitet.
B.I.G. vil gi deg rask beskjed når de har mottatt en slik
forespørsel. Dersom forespørselen vises seg å gjelde,
skal B.I.G. følge opp dette snarest mulig og senest tretti
(30) dager etter å ha mottatt forespørselen.
Hvis du ønsker å klage på behandlingen av ditt
personopplysninger av B.I.G, kan du alltid kontakte
B.I.G. via e-postadressen oppgitt i denne klausulen 8.7.
Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med svaret fra B.I.G.,
står du fritt til å sende inn en klage til den kompetente
databeskyttelsesmyndigheten, det vil si den Belgias
personvernmyndighet. For mer informasjon, gå til
https://www.dataprotectionauthority.be/.

