GENERELLE PERSONVERNREGLER FOR B.I.G.
Disse personvernreglene (heretter: «Personvernreglene») er styrende for hvordan
personopplysningene blir behandlet av Beaulieu International Group (heretter: B.I.G.) og dets
tilknyttede selskaper som en del ditt besøk på våre Nettsteder (heretter: «Nettsteder»), din
kommunikasjon med oss via e-post, telefon, faks og sosiale medier (heretter: «Sosiale
mediekanaler», dvs. Facebook, LinkedIn, Twitter, Pintrest, Google+ and Instagram) og i tilknytning
til enhver ordre og ethvert kjøpt.
Nettstedene som refereres til over 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

MERKNAD 1: Disse personvernreglene gjelder ikke for behandling av personopplysningene til dem
som velger å søke via vår jobb-/talentspeider-nettside. Behandlingen av personopplysningene til

søkere via jobbdatabasen/rekrutteringsnettstedet reguleres av en separat personvernerklæring
som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet (https://dam.bintg.com/brochure/bc74c565-be6a-4430b0c3-f7be32079dca).
MERKNAD 2: Hvis du vil ha informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger via
informasjonskapsler, sosiale plugin-moduler, piksler og andre typer sporingsteknologi, henviser vi
deg til våre Retningslinjer for informasjonskapsler: https://dam.bintg.com/brochure/aa8667d6413c-4319-af79-60a6b05e0128

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
Personvernreglene.

1.2. Ethvert begrep som starter med en stor bokstav skal
defineres med eksplisitt referanse i denne
personvernreglene. 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.

1.3. 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
Personvernreglene forblir i
tråd med slike endringer.

1.4. B.I.G. forbeholder seg retten til å modifisere, endre eller
forandre disse personvernreglene 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 e-post fra deg innen tre (3) virkedager etter at
endringene i personvernreglene ble annonsert på våre
Nettsteder, vil du bli ansett som entydig å ha akseptert
alle slike endringer.

Som for enhver bedrift, kan
endringer
i
lover,
markedsforhold,
interesser
osv., kreve at vi endrer våre
personvernregler 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.

2.

TYPER PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER

BESTEMMELSER
2.1. Når du benytter våre Nettsteder
mediekanaler, samler vi inn:
•

•

FORKLARING
og

Sosiale Her forklarer vi hvilke typer
personopplysninger vi samler
inn i alle tilfeller der du
teknisk informasjon forbundet med enheten du besøker våre Nettsteder og
bruker, slik som IP-adresse, nettlesertype, Sosiale mediekanaler.
geografisk plassering og operativsystem;

informasjon forbundet med nettleseradferd, slik
som hvor lenge besøket varer, hvilke lenker du
klikker på, hvilke sider du besøker, og hvor mange
ganger du besøker en side.

2.2. Når du fyller ut et kontaktskjema på våre Nettsteder, Her forklarer vi hvilke typer
eller kontakter oss via e-post, telefon, faks eller Sosiale personopplysninger vi samler
inn når du aktivt søker å
mediekanaler, samler vi inn:
kontakte oss eller vil at vi skal
•
den grunnleggende informasjonen du gir oss, slik kontakte deg.
som
navn,
e-postadresse,
postadresse,
telefonnummer, bedriften du jobber for, stillingen
din.;
•

innholdet i kommunikasjonen din og de tekniske
detaljene til selve kommunikasjonen (hvem av
våre du korresponderer med, dato og tid, osv.);

•

dine preferanser for kommunikasjonsmedium
som brukes

•

dine preferanser for mottak av vår epostkommunikasjon, slik som nyhetsbrev,
kampanjer, reklamer, osv., hvis du har valgt å
motta slik kommunikasjon.

•

offentlig tilgjengelig informasjon om profilen din
på Sosiale mediekanaler;

•

alle andre personopplysninger du velger å gi oss.

2.3. Når du plasserer en ordre eller kjøper noe med B.I.G., Her forklarer vi hvilke typer
samler vi i tillegg inn:
data vi samler inn for å
behandle en ordre eller et
• Økonomiske data, slik som bankkontonummer, kjøp.
momsnummer, fakturaer eller andre data vi trenger
for å behandle bestillingen eller kjøpet.
•

Alle andre personopplysninger du velger å gi oss.

2.4. Alle personopplysningene som er oppgitt over, har vi
mottatt direkte fra deg. Det kan være vi mottar
ytterligere informasjoner om dine preferanser og din
surfeaktivitet fra partnere som Google, Facebook og
AddThis/Oracle. Ønsker du mer informasjon om
personopplysningene disse partene behandler om deg og
gjør tilgjengelige for andre, ber vi deg sjekke
personvernregler for disse partnerne.
•

•

3.

Vi ønsker å gjøre det klart at
mesteparten
av
personopplysningene
vi
behandler, mottar vi direkte
fra deg. Vi kan imidlertid fra
tid
til
annen
motta
personopplysninger
fra
tredjeparter, og vi har oppgitt
disse i denne klausulen. Vi har
Google:
ingen kontroll over hva disse
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ partene gjør med dine
personopplysninger,
og
Facebook:
derfor henviser vi til deres
https://www.facebook.com/about/privacy
personvernregler.

•

AddThis/Oracle:
http://www.addthis.com/privacy/

•

Wonderkind:
https://wonderkind.com/privacy-statementtechnology

FORMÅL MED BEHANDLING

BESTEMMELSER

FORKLARING

3.1. B.I.G. behandler dine personopplysninger for på en
personlig og effektiv måte å kunne gi deg
informasjonen, produktene og tjenestene du ber om via
Nettstedene, e-post, telefon, faks eller Sosiale

Vi samler først og fremst inn og
behandler
personopplysningene dine for
å gi deg det du etterspør når du

mediekanaler.

3.2. B.I.G. behandler dine personopplysninger for
markedsføringsformål, dvs. for å gi deg målrettet
kommunikasjon og målrettede kampanjer, tilbud og
annen reklame fra B.I.G. og utvalgte partnere.

kontakter oss. Vi samler også
inn
og
behandler
personopplysninger når du
bruker Nettstedene og våre
Sosiale mediekanaler.
Vi ønsker å bruke dine
personopplysninger
for
markedsføringsformål. Dette
betyr at vi samler inn
informasjon
om
dine
preferanser og interesser, og
bruker denne informasjonen
for
å
gjøre
vårt
markedsføringsmateriale mer
relevant for deg.

Med mindre du er en eksisterende kunde som allerede
har kjøpt lignende varer eller tjenester fra oss, og som
vi ønsker å nå med vårt eget markedsføringsmateriale,
vil B.I.G. kun sende deg kommunikasjon, kampanjer,
tilbud, nyhetsbrev og annen reklame via e-post eller
andre personlige kommunikasjonskanaler hvis du har
uttrykkelig samtykket i å motta slik kommunikasjon, Når vi ønsker å sende deg
markedsføringsmaterialer via
kampanjer, tilbud, nyhetsbrev og annen reklame.
e-post, WhatsApp, LinkedIn
InMail, Facebook Messenger
eller andre person-til-person
elektroniske
kommunikasjonskanaler, vil vi i
prinsippet først be om din
godkjenning for å motta vår
markedsføring
via
slike
kanaler.
Du kan alltid endre dine
preferanser for mottak av vårt
markedsføringsmateriale ved å
følge meld-av-lenken som du
finner i slik kommunikasjon.
3.3. B.I.G. behandler dine personopplysninger for å
overholde juridiske forpliktelser eller å overholde
enhver
rimelig
forespørsel
fra
relevante
politimyndigheter
eller
-representanter,
rettsmyndigheter, statlige organer eller organisasjoner,

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

herunder relevante databeskyttelsemyndigheter.
Dine personopplysninger kan på B.I.G.s eget initiativ
overføres til politiet eller rettsmyndighetene som bevis,
eller hvis det er begrunnet mistanke om en ulovlig
handling eller forbrytelse begått av deg gjennom din
registrering på eller bruk av Nettstedene, våre Sosiale
mediekanaler, eller annen kommunikasjon med oss.
3.4. B.I.G. kan være lovpålagt å samle inn og overføre dine
personopplysninger til finansinstitusjonen eller
betalingstjenesteleverandøren,
for
at
din
finansinstitusjon og betalingstjenesteleverandør skal
kunne overholde sine juridiske forpliktelser, for
eksempel forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning
for hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Når vi tilbyr betaling på nett,
kan
vår
betalingstjenesteleverandør
eller finansinstitusjon kreve
personopplysninger for å
utføre lovpålagte kontroller.
Derfor vi må samle inn og
overføre
slike
data
til
betalingstjenesteleverandøren
eller finansinstitusjonen.

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

er

3.6. 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

3.7. 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 ditt bruk av Nettsteder, Sosiale
mediekanaler eller andre kommunikasjonskanaler kan
anses for (a) et brudd på noen bruksvilkår eller
immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til en
tredjepart, (b) en trussel mot sikkerheten eller

Her forbeholder vi oss retten til
å
behandle
dine
personopplysninger dersom
du bruker våre Nettsteder,
Sosiale mediekanaler eller
andre kommunikasjonskanaler
på noen måte som kan skade

integriteten til Nettstedene, de Sosiale mediekanalene B.I.G. eller noen andre eller er
eller andre kommunikasjonskanalene, (c) en fare for ulovlig.
Nettstedene, de Sosiale mediekanalene eller andre
kommunikasjonskanalene eller noen av B.I.G.s 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,
rasistisk, ærekrenkende, ondskapsfullt, skadelig eller på
annen måte upassende eller ulovlig.

4.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

BESTEMMELSER

FORKLARING

4.1. For behandling av dine personopplysninger under de Loven krever at vi oppgir
vilkår som er angitt i disse Personvernreglene, vil B.I.G. nøyaktig
hvilket
rettslig
som ansvarlig part be om ditt samtykke.
grunnlag vi bruker for å
behandle
dine
personopplysninger, relatert
til de formålene vi har oppført
i forrige artikkel.
B.I.G. spør først og fremst om
ditt
samtykke
til
dets
behandling
av
dine
personopplysninger når du
fyller ut et kontaktskjema på
Nettstedene. Når du kontakter
oss direkte via telefon, faks, epost
eller
Sosiale
mediekanaler, gir du også
uttrykkelig samtykke til vår
behandling
av
dine
personopplysninger.
4.2. Det er nødvendig å behandle personopplysningene dine B.I.G.
behandler
for å oppfylle og utføre salgsavtalen med deg når du opplysningene dine under og

legger inn en bestilling eller kjøper via B.I.G.

etter bestillingsprosessen slik
at vi kan knytte bestillingen til
deg, behandle betaling og
fullføre levering og mulig retur
av bestillingen din.

Hvis du ikke oppgir den
nødvendige
informasjonen,
kan ikke avtalen oppfylles.
4.3. Behandling av dine personopplysninger for formålene
angitt i klausulene 3.2, 3.5, 3.6 and 3.7 er 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.

MOTTAKERE

BESTEMMELSER

FORKLARING

5.1. B.I.G. sender ikke dine personlige opplysninger i noen
gjenkjennelig form til noen tredjeparter, uten ditt
uttrykkelige samtykke til å gjøre dette. Du er imidlertid
inneforstått med at hvis du bruker våre Sosiale
mediekanaler, blir dine personopplysninger også
behandlet av de sosiale medieleverandørene.

Vi
deler
ikke
dine
personopplysninger
med
tredjeparter med mindre du gir
ditt samtykke til det, eller vi
har
anonymisert
dine
personopplysninger. Du er
imidlertid inneforstått med at
når du bruker f.eks. Facebook
til å kommunisere, vil også

Facebook
behandle
dine
personopplysninger.
På
samme måte, dersom du
utfører betalinger, vil din bank
eller
betalingstjenesteleverandør
behandle
dine
personopplysninger.
5.2. 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. B.I.G. garanterer at
alle tredjepartsprosessorer er valgt med omhu, og er
forpliktet til å ivareta å observere sikkerheten og
integriteten til dine personopplysninger.

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
internt.

5.3. B.I.G. Kan dele dine personopplysninger med andre
enheter innenfor B.I.G.-gruppen av selskaper. Vi vil
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 diss
Personvernreglene.

Denne
klausulen
er
selvforklarende. Vi ber deg
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.

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

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

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
standardkontraktregler (kontrollør-til-kontrollør)
(Kommisjonens beslutning C(2004)5721).

tjenesteleverandør. Vi sørger
imidlertid
for
at
dine
personopplysninger er trygge
når
vi
sender
dine
personopplysninger til land
utenfor EØS.

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.

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.

7.

KVALITETSSIKRING

BESTEMMELSER

FORKLARING

7.1. B.I.G. gjør sitt beste for å kun behandle de Vi har som mål å ikke behandle
personopplysningene som er nødvendige for å oppnå mer personopplysninger om
formålene angitt i artikkel 3.
deg enn nødvendig for
formålene vi har opplyst deg
om.
7.2. Dine personopplysninger behandles bare så lenge det er Her forklarer vi hvor lenge vi vil
nødvendig for å oppnå formålene oppgitt under artikkel beholde
dine
3 i disse personvernreglene eller frem til du trekker personopplysninger på en

tilbake ditt samtykke for behandling av dem. Merk at måte som lar oss identifisere
tilbaketrekking av ditt samtykke kan medføre at du ikke deg.
lenger kan bruke hele eller deler av Nettstedene, Sosiale
mediekanaler og andre kommunikasjonskanaler. 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.
7.3. Du er imidlertid inneforstått med at et essensielt aspekt
av markedsføringsarbeidet vårt er å gjøre
markedsføringsmaterialet mer relevante for deg. Dette
betyr at B.I.G. danner en profil på deg basert på
relevante egenskaper som angitt i artikkel 2, og bruker
deretter denne profilen for å sende deg
kommunikasjoner, kampanjer, tilbud, nyhetsbrev og
annen reklame for produkter og tjenester som kan
interessere deg.

Denne klausulen sier at vi lager
profiler om deg basert på
preferanser, surfeaktivitet og
kjøp, slik at vi bedre kan
målrette
våre
markedsaktiviteter.

7.4. 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.
7.5. Hvis du er registrert for å motta kommunikasjon, Ved å klikke på meld-av-lenken
kampanjer, tilbud, nyhetsbrev og annen reklame via e- som finnes i denne typen
post eller andre personlige kommunikasjonskanaler, kommunikasjon, kan du endre
kan du endre dine preferanser for mottak av slik

kommunikasjon, kampanjer, tilbud, nyhetsbrev og dine preferanser for mottak av
annen reklame ved å følge meld-av-lenken som finnes i markedsføringmateriale.
denne typen kommunikasjon.

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
I denne artikkelen forklarer vi
av dataene som kreves korrigerte.
hvilke rettigheter du har i
forhold til behandlingen av
8.3. Du har rett til å trekke tilbake ditt tidligere samtykke til
dine
personopplysninger.
behandling av dine personopplysninger, og i så tilfelle vil
Selve
rettighetene
er
klausul 6.2 gjelde.
selvforklarende.
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
imidlertid huske på at en forespørsel om sletting vil bli
vurdert av B.I.G. opp i mot:
•
B.I.G.s,
din
finansinstitusjons,
betalingstjenesteleverandørens eller enhver
annen tredjeparts overordnede 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 ikke er fornøyd med responsen fra B.I.G., kan du
klage til vedkommende personvernmyndighet, f.eks.
Belgias personvernmyndighet. For mer informasjon, gå
til https://www.dataprotectionauthority.be/.

