COOKIEPOLITIK BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP
Denne cookiepolitik (“Cookiepolitik”) styrer brugen af cookies og sociale medie plug-ins på
Beaulieu International Groups hjemmesider (i det følgende: B.I.G.) og dets søsterselskaber.
De pågældende hjemmesider er følgende:

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

Disse hjemmesider bliver i det følgende omtalt som “Hjemmesiderne”.
Cookies er små tekstfiler, som lagres på et elektronisk udstyrs harddiskdrev, og som indeholder
bestemte informationer og sommetider personoplysninger. Sociale medie plug-ins er små
softwarekomponenter udviklet og tilvejebragt af sociale medieserviceudbydere (f.eks. Facebook,
LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram og Twitter), som tilføjer social
medieintegration, når de er indbygget i Hjemmesiderne.

NOTE 1: Hvis du vil have generelle oplysninger om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger ud over behandlingen via cookies og sociale medie plug-ins, inkl. i forbindelse
med din kommunikation med os via e-mail, telefon, fax og sociale medier og i forbindelse med
ordrer
eller
indkøb,
bedes
du
se
vores
Privatlivspolitik
her:
https://dam.bintg.com/brochure/545c013e-d019-4d0a-b667-cd49de7cda33

NOTE 2: Bemærk, at en separat Privatlivspolitik styrer behandlingen af personoplysninger for
personer, som vælger at ansøge via vores online jobansøgningsblanket på jobsite/talentfinderhjemmesidenhttp://jobs.bintg.com/. Denne politik er gjort tilgængelig på den hjemmeside, når den
besøges.
Ved at fortsætte med at bruge Hjemmesiderne, efter at være blevet informeret om brugen af
cookies og sociale medie plug-ins, anerkender du, at du har læst denne Cookiepolitik
omhyggeligt, og at du er indforstået med den uden forbehold.
1.

GENERELT

BESTEMMELSE

FORKLARING

1.1 Dine
personoplysninger
behandles
af
Beaulieu
International Group N.V., Holstraat 59, 8790 WaregemBelgium
med
virksomhedsregistreringsnummer
0442.824.497, RPR Ghent, Kortrijk afdeling og dets
søsterselskaber (i det følgende: “B.I.G”, “vi”, “os”,
“vores”). Du kan kontakte os via e-mail på
privacy@bintg.com.

Dette er den ansvarlige enhed
for behandlingen af dine
personoplysninger,
der
er
indeholdt
i
denne
Cookiepolitik.

1.1. Ethvert begreb, der starter med et stort bogstav, skal
defineres af tydelig reference i denne Cookiepolitik. Hvor
det er muligt i betragtning af sammenhængen, fortolkes
entalsord på samme måde som flertalsord og omvendt.

For at være sikre på, at vi har
samme forståelse af det, der
skrives her, er det vigtigt, at
bestemte
begreber
bliver
fortolket på samme måde af dig
og af os.

1.2. Hvor henvisning foretages til bestemte love eller regler,
skal en sådan henvisning også indeholde enhver ændring,
udskiftning eller annullering af førnævnte love eller
regler, herunder alle relaterede udøvende bestemmelser.

Love har tendens til at blive
ændret fra tid til anden, og vi
vil være sikre på, at denne
Cookiepolitik forbliver på linje
med alle sådanne ændringer.

1.3. B.I.G. forbeholder sig retten til at modificere, ændre eller
tilpasse Cookiepolitikken efter eget skøn og fra tid til
anden. Sådanne modifikationer, ændringer eller
tilpasninger skal meddeles via Hjemmesiderne. Hvis du
ikke accepterer modifikationerne, ændringerne eller
tilpasningerne, skal du orientere os ved at sende en e-mail
til privacy@bintg.com. Hvis vi ikke modtager en sådan
e-mail fra dig indenfor tre (3) arbejdsdage, efter at
ændringerne i Cookiepolitikken er blevet meddelt på
vores Hjemmesider, vil du blive anset for entydigt at
have accepteret alle sådanne ændringer.

2.

Som enhver virksomhed kan
ændringer
i
love,
markedsforhold, interesser osv.
kræve, at vi ændrer vores
Cookiepolitik fra tid til anden
for at sikre, at den forbliver
nøjagtig.
Hvis dette sker, beder vi dig
venligst bemærke ændringerne
og rette dig efter dem, hvis du
finder dem acceptable.

COOKIES

BESTEMMELSE

FORKLARING

2.1. Du kan undgå at have cookies placeret ved at konfigurere Denne bestemmelse forklarer
din browser således. Retningslinjer, til hvordan dette kan sig selv.
gøres, kan ses her:
•

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

•

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

Ved ikke at tillade cookies, når Hjemmesiderne besøges,
kan det imidlertid forårsage, at visse eller alle funktioner
på Hjemmesiderne kan holde op med at fungere korrekt.

2.2. Når du besøger Hjemmesiderne, placerer B.I.G. et antal
cookies. De fleste oplysninger, der har forbindelse til
disse cookies, deres placering og brug, gør det muligt at
identificere dig, og B.I.G. anvender dem til at få indsigt i,
hvordan du og andre besøgere bruger Hjemmesiderne
ved at indsamle statistiske og brugsdata, som åbner for
nye muligheder for B.I.G. til at sørge for en bedre
brugeroplevelse på Hjemmesiderne.

Med
denne
bestemmelse
tilstræber B.I.G. at informere
dig behørigt om de cookies, der
er placeret i dit elektroniske
udstyr, når du besøger og
bruger Hjemmesiderne.

2.3. B.I.G. kender til de følgende vigtigste cookies, der bliver
brugt på Hjemmesiderne:
•

Funktionelle cookies

Denne bestemmelse forklarer
sig selv.

o B.I.G. anvender diverse funktionelle cookies på sine
Hjemmesider. Disse cookies er nødvendige, for at
Hjemmesiderne kan fungere korrekt og til at give dig
en god brugeroplevelse (f.eks. en cookie, der gemmer
præferencer, som kun opbevares med en varighed i en
given tid

•

Analytiske og statistiske cookies
o Google Analytics: B.I.G. anvender Google Analytics
cookies til at afgøre, hvordan du og andre besøgere
bruger vores Hjemmesider tillige med nogle af
tredjeparternes servicer på vores Hjemmesider. Med
disse indblik er B.I.G. og tredjeparters serviceudbydere
i stand til at forbedre vores servicer. De cookies, som
B.I.G. anvender, er “_ga”- (2-års levetid), “utma”-,
“_utmz”-, “_utmc”- og “utmb”-cookie samt
“_gid”/“_gat”-cookie (1-dags levetid). For mere info,
se:
https://developers.google.com/analytics/devguides/colle
ction/analyticsjs/cookie-usage?csw=1.

Nogle
cookies
indsamler
informationer, der har til
hensigt at give B.I.G. indblik
(typisk gennem statistikker) i,
hvordan
Hjemmesiderne
anvendes af brugere, hvilke
funktioner, der er populære og
hvilke, der ikke er osv.. Disse
informationer kan bruges til at
gøre Hjemmesiderne bedre og
således give dig en bedre
brugeroplevelse.

•

Reklame og sociale mediecookies
o facebook.com: med integration af en Facebook pixel
på vores Hjemmesider placerer Facebook en “fr”cookie (90-dages levetid) i dit elektroniske udstyr.
Denne cookie anvendes til reklameformål og giver os
og Facebook mulighed for at følge din adfærd, når du
surfer gennem forskellige Hjemmesider, med henblik
på at forsyne dig med mere relevante og personlige
reklamer. Flere informationer om Facebooks brug af
“fr”-cookien
kan
findes
her:
https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Nogle cookies gør det muligt
for B.I.G., søsterselskaber,
partnere og tredjeparter ligesom
sociale medieudbydere at levere
med ekstra servicer såsom
sociale
medie
delingsteknologier samt som
mere personlige og relevante
annoncer, reklamer og tilbud.

o AddThis.com: integrationen af AddThis´ cookies gør
det muligt for os og AddThis at tilbyde dig mere
relevant og personligt indhold og reklamer ved at følge,
hvilke hjemmesider du besøger. De cookies, der er
placeret til dette, er “uvc”- og “loc”-cookie (2-års
levetid) og “di2”-, “uid”- og “vc”-cookie (13-måneders
levetid). Flere informationer kan findes her:
https://www.oracle.com/legal/privacy/privacypolicy.html.

2.4. Du kan hele tiden trække dit samtykke til B.I.G.’s brug af Denne bestemmelse forklarer
cookies tilbage. For at benytte dig af denne rettighed, er sig selv.
det tilstrækkeligt at slette de cookies, som er blevet
placeret i dit elektroniske udstyr. For at gøre dette, beder
vi dig se efter i din browserfabrikants behørige
instruktioner, son anført ovenfor.

3.

TIL FORMÅL, HVOR B.I.G. ANVENDER DINE PERSONOPLYSNINGER

BESTEMMELSE

FORKLARING

3.1. B.I.G. behandler dine personoplysninger til at foretage Denne bestemmelse forklarer
statistiske analyser, så vi kan forbedre vores sig selv.
Hjemmesider, annoncering, produkter og servicer eller til

at udvide med nye produkter og servicer.

3.2. B.I.G. kan behandle dine personoplysninger til at Denne bestemmelse forklarer
informere en tredjepart i forbindelse med en eventuel sig selv.
fusion, med erhvervelse fra/af eller splittelse af den
pågældende tredjepart, selvom den tredjepart er
beliggende i EU.

3.3. B.I.G. kan også behandle dine personoplysninger til
opretholdelse af legitime interesser fra B.I.G., dets
søsterselskaber og partnere eller en tredjepart, hvis og når
din registrering med eller brug af Hjemmesiderne kan
anses for at være (a) en overtrædelse af denne
Cookiepolitik eller de intellektuelle ejendomsrettigheder
eller andre rettigheder fra en tredjepart, (b) en trussel
mod sikkerheden og integriteten af nogle af
Hjemmesiderne eller mod en hvilken som helst af
B.I.G.’s,
dets
søsterselskabers
eller
dets
underleverandørers grundlæggende systemer på grund af
virusser, Trojanske heste, spyware, malware eller nogen
anden form for skadelig kode eller (d) på nogen måde
hadefulde, uanstændige, diskriminerende, racistiske,
ærekrænkende, hadefulde, sårende eller på nogen anden
må upassende eller ulovlige.

Her forbeholder vi os retten til
at
behandle
dine
personoplysninger, hvis du
bruger
nogen
af
vores
Hjemmesider på en måde, der
kan skade B.I.G. eller nogen
anden eller er ulovlig.

3.4. Dine personoplysninger kan overføres til politiet eller til
de retslige myndigheder som beviser, eller hvis der er
berettigede mistanker om en ulovlig handling eller
forbrydelse begået af dig ved dit brug af nogen af
Hjemmesiderne.

Fra tid til anden kan vi lovligt
blive afkrævet at overføre dine
personoplysninger til statslige
myndigheder.

4.

LOVLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

BESTEMMELSE

FORKLARING

4.1. Til behandling af dine personoplysninger under de Loven kræver af os at oplyse
betingelser, der er skitseret i denne Cookiepolitik (se i præcis hvilket lovligt grundlag,
specifik paragraf 2.2 og 3.1), beder B.I.G. som ansvarlig vi anvender til behandling af
dine
personoplysninger,
i

part om dit samtykke.

betragtning af de formål, vi har
opstillet i det foregående punkt.
Det vigtigste lovlige grundlag
for behandlingen, der er
omfattet i denne Cookiepolitik,
er dit samtykke.
B.I.G. får dit samtykke via
cookiebanneret. Ved at klikke
bekræftende på dette banner og
fortsætte med at anvende nogle
af Hjemmesiderne, bekræfter
du, at du har læst denne
Cookiepolitik omhyggeligt, og
at du giver dit samtykke til den
uden forbehold.

4.2. Behandlingen af dine personoplysninger til de formål, der Undertiden påbyder loven os at
er skitseret i paragraf 3.4, er nødvendig for at gøre det behandle
dine
muligt for B.I.G. at opfylde dets lovlige forpligtelser.
personoplysninger.

4.3. Behandlingen af dine personoplysninger til de formål, der
er skitseret i denne Cookiepolitik, er også nødvendig for
formålet med B.I.G´s lovlige interesser, som er:
•
kontinuerlige
forbedringer
af
B.I.G.’s
Hjemmesider, Sociale mediekanaler, produkter og
servicer, for at sikre, at du har den bedst mulige
oplevelse;
•
at sikre vores Hjemmesider, Sociale mediekanaler,
produkter og servicer i forhold til misbrug og
ulovlig aktivitet;
•
markedsføring og reklamer for vores produkter,
servicer, brands og en total succesrig
kommercialisering af vores produkter og servicer.

5.

Vi kan også behandle dine
personoplysninger til vores
egne legitime interesser, som
hovedsageligt har at gøre med
succesfuld ledelse af vores
virksomhed, som enhver anden
virksomhed ville gøre.

TIL HVEM B.I.G. SENDER DINE OPLYSNINGER

BESTEMMELSE

FORKLARING

5.1. B.I.G. gør brug af tredjepart processorer til at levere dig Vores Hjemmesider kan blive

Hjemmesiderne samt til behandling af dine
personoplysninger på vores vegne. Disse tredjepart
processorer har kun tilladelse til at behandle dine
personoplysninger på vegne af B.I.G. efter udtrykkelige
skriftlig instruktion fra B.I.G.

udvidet, vedligeholdt eller
hostet af tredjeparter. På
samme måde benytter vi
tredjeparternes servicer ligesom
Cloud-udbydere
til
behandlingen
af
dine
B.I.G. garanterer, at alle tredjepart processorer vælges personoplysninger internt.
med behørig omhu og er forpligtet til at overholde
sikkerheden og integriteten for dine personoplysninger.

5.2. B.I.G. kan dele dine personoplysninger med andre
enheder indenfor B.I.G.- koncernens selskaber. Vi vil
imidlertid sikre os, at B.I.G.-koncernens enheder vil være
behørigt omhyggelige med al behandling af dine
personoplysninger på linje med det, der er redegjort for i
denne Cookiepolitik.

Denne paragraf forklarer sig
selv. Du bedes se i punkt 6 for
at forstå, hvordan vi sikrer, at
alle vores enheder er behørigt
omhyggelige, når det drejer sig
om behandlingen af dine
personoplysninger.

5.3. B.I.G. sender ikke dine personoplysninger på en
genkendelig måde til nogen tredjepart, uden din
udtrykkelige tilladelse til at gøre dette. Imidlertid kan
B.I.G. sende anonymiserede og/eller samlede oplysninger
til andre organisationer, der kan anvende de oplysninger
til forbedring af produkter og servicer samt til at tilpasse
markedsføring, visning og salg af de varer og servicer.

Dette betyder, at alle de
oplysninger, der er sendt på
denne
måde
til
andre
organisationer udenfor B.I.G.koncernen, er blevet renset så
meget som muligt for personlig
identitet, hvilket vil sige, at det
ikke længere kan betegnes som
personoplysninger.

6.

BELIGGENHED OG OVERFØRSEL

BESTEMMELSE

FORKLARING

6.1. B.I.G. behandler dine personoplysninger først og
fremmest indenfor EEA. Vi kan imidlertid for at
behandle dine personoplysninger til de formål, som er
skitseret i punkt 3 ovenfor, også overføre dine
personoplysninger til andre enheder indenfor B.I.G.koncernen eller til tredjeparter, der behandler på vores
vegne, og som er beliggende udenfor EEA. Hver enhed
udenfor EEA, der behandler dine personlige oplysninger,

Vi
sender
dine
personoplysninger til lande
udenfor EEA, fordi vi deler
visse systemer med andre
enheder indenfor vores koncern
af selskaber, eller fordi vi
anvender
en
udenlandsk
serviceudbyder. Vi
sørger

skal
være
forpligtet
til
at
overholde
sikkerhedsforanstaltninger ved behandlingen af dine
personoplysninger. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger
vil være konsekvensen af:
•
at modtagerlandet har lovgivning på stedet, hvilket
efter omstændighederne må være svarende til den
beskyttelse, der tilbydes indenfor EEA; eller
•
en kontraktmæssig aftale mellem B.I.G. og den
enhed. Alle B.I.G.-enheder er dele i en
kontraktmæssig aftale, baseret på EC’s Standard
Contractual
Clauses
(controller-to-controller)
(Kommissionens bestemmelse C(2004)5721.

imidlertid
for,
at
dine
personoplysninger er sikre, når
vi sender disse til lande udenfor
EEA.

6.2. B.I.G. kan overføre anonymiserede og/eller samlede
oplysninger til organisationer udenfor EEA. Hvis sådan
en overførsel finder sted, vil B.I.G. garantere, at der er
sikkerhedsforanstaltninger på stedet for at sørge for dine
oplysningers sikkerhed og integritet samt alle rettigheder
med hensyn til personoplysninger, du har ret til ifølge
relevant, påbudt lov.

Vi kan anonymiserer dine
oplysninger eller kombinere
dem med oplysninger fra andre,
og dermed gøre det umuligt at
identificere
dig.
Sådanne
anonymiserede eller samlede
informationer
kan
også
overføres til lande udenfor
EEA.

7.

KVALITETSFORSIKRINGER

BESTEMMELSE

FORKLARING

7.1. B.I.G. gør sit absolut bedste for kun at behandle de
personoplysninger, der er nødvendige for at kunne
gennemføre de formål tilfredsstillende, der er anført i
punkt 3.

Vi vil ikke behandle flere
personoplysninger om dig, end
vi har behov for til de formål,
vi har meddelt dig.

7.2. Dine personoplysninger bliver kun behandlet så længe,
det er nødvendigt for at klare de formål, der er anført i
punkt 3 i denne Cookiepolitik eller indtil et tidspunkt,
hvor du trækker dit samtykke for behandling af dem
tilbage. Bemærk, at tilbagetrækning af samtykke kan
indebære, at du ikke længere kan bruge hele eller dele af
Hjemmesiderne. B.I.G. vil de-identificere dine
personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til

Her gør vi rede for hvor længe,
vi
vil
opbevare
dine
personoplysninger på en måde,
der gør det muligt for os at
identificere dig.

de formål, der er skitseret i punkt 3, medmindre der er:
•
en altovervejende interesse hos B.I.G., dit
pengeinstitut, betalingsserviceudbyder eller nogen
anden tredjepart, for at fastholde dine
personoplysninger identificerbare;
•
en lovlig eller lovpligtig forpligtelse eller en retslig
eller administrativ bestemmelse, der forhindrer
B.I.G. i at de-identificere dem.
7.3. B.I.G. vil tage egnede tekniske og organisatoriske Vi er forpligtede til at opbevare
forholdsregler for at opbevare dine personoplysninger dine personoplysninger sikkert.
sikre overfor uautoriseret adgang eller tyveri samt
tilfældigt tab, forvanskning eller ødelæggelse. Adgang af
personalet hos B.I.G. eller dets tredjepart processorer vil
kun være på basis af behovet for at vide grundlaget og er
underlagt streng tavshedspligt. Vi er forpligtede til at
sørge for sikkerhed og tryghed – men kun så meget, som
det er muligt for os – så dette kan aldrig garanteres 100%.

8.

DINE RETTIGHEDER

BESTEMMELSE

FORKLARING

8.1. Du har ret til at anmode om adgang til alle
personoplysninger, behandlet af B.I.G., der vedrører dig.
B.I.G. forbeholder sig retten til at forlange et
administrativt gebyr for flere på hinanden følgende
anmodninger om adgang, der tydeligt er fremsendt for at
forårsage ulemper eller skader for B.I.G..
Under dette punkt forklarer vi
hvilke rettigheder, du har i
forhold til behandlingen af dine
8.2. Du har ret til at stille spørgsmål om enhver
personoplysninger.
personoplysning, der vedrører dig og er unøjagtig; en
Rettighederne forklarer sig
korrektion foretages gratis. Hvis en anmodning om
selv.
korrektion forelægges, skal sådan en anmodning ledsages
af bevis for den fejlbehæftede type oplysning, som
korrektionen bedes om.

8.3. Du har lov til at trække dit tidligere givne samtykke om
behandling af dine personoplysninger tilbage, og i dette

tilfælde vil paragraf 6.2 gælde.

8.4. Du har ret til at anmode om, at personoplysninger, der
vedrører dig, bliver slettet, hvis de ikke længere ønskes i
lyset af de formål, der er skitseret i punkt 3, eller hvis du
trækker dit samtykke for behandling af dem tilbage. Du
skal imidlertid huske på, at en anmodning om sletning vil
blive vurderet af B.I.G. med henblik på:
•
B.I.G´s
eller
nogen
anden
tredjeparts
altovervejende interesser;
•
lovlige
eller
retslige
forpligtelser
eller
administrative eller juridiske bestemmelser, som
kan stride imod en sådan sletning.
I stedet for sletning, kan du også bede B.I.G. begrænse
behandlingen af dine personoplysninger, hvis og når (a)
du rejser tvivl om nøjagtigheden af oplysningerne, (b)
behandlingen er ulovlig, eller (c) oplysningerne ikke
længere er nødvendige til de formål, der er anført i punkt
3, men du behøver dem til at forsvare dig i retslige
processer.

8.5. Du har ret til at modsætte dig behandlingen af
personoplysninger, hvis du kan bevise, at der er alvorlige
og berettigede grunde forbundet med de særlige forhold,
der retfærdiggør en sådan modstand. Hvis den tilsigtede
behandling imidlertid kan betegnes som direkte
markedsføring, har du ret til at være imod en sådan
behandling uden omkostninger og uden begrundelse.

8.6. Du har ret til fra os at modtage alle de personoplysninger,
du har stillet til rådighed for os, i et struktureret,
almindeligt anvendt og let læseligt format.

8.7. Hvis du gerne vil indsende en anmodning om at benytte
dig af en eller flere af de ovennævnte rettigheder, kan du
sende en e-mail til privacy@bintg.com. En e-mail med
anmodning om at benytte sig af en rettighed skal ikke
fortolkes som samtykke med behandlingen af dine
personoplysninger, udover hvad der kræves for at
håndtere dit krav. En sådan anmodning skal tydeligt

angive hvilken rettighed, du ønsker at benytte dig af og
grundene til det, hvis der anmodes om en sådan. Den skal
også være dateret og underskrevet, og en digital scannet
kopi af dit gyldige identitetskort skal medfølge for at
bevise din identitet. Hvis du anvender kontaktblanketten,
kan B.I.G. bede dig om din underskrevne bekræftelse og
identitetsbevis.
B.I.G. vil omgående meddele dig herom, når
anmodningen er modtaget. Hvis anmodningen viser sig at
være gyldig, skal B.I.G. besvare den så hurtigt som
rimeligt muligt, og senest tredive (30) dage efter
modtagelsen af anmodningen.
Hvis du har nogen klager angående behandlingen af dine
personoplysninger hos B.I.G., kan du altid kontakte
B.I.G. via den e-mailadresse, der er anført i denne
paragraf 8.7. Hvis du fortsat er utilfreds med B.I.G´s
svar, kan du frit indgive en klage til den habile
myndighed for databeskyttelse, f.eks. Belgian
Privacycommission. For at få flere informationer, besøg
http://www.privacycommission.be.

