Personvernserklæring
1. Generelt
Henkel AG & Co. KGaA, heretter kalt Henkel, respekterer personvernet til alle som besøker vår
nettside. Nå ønsker vi å informere deg om den typen opplysninger som samles inn av Henkel, og
hvordan de behandles. Du vil også lære om hvordan du kan utøve dine rettigheter som den
personopplysningene omhandler.
Alle endringer av denne Personvernserklæringen vil publiseres på denne siden. Dette gjør at du kan
holde deg selv kontinuerlig informert om hva slags opplysninger vi samler inn, og hvordan vi
behandler slike opplysninger.
Denne Personvernserklæringen gjelder ikke for nettsider som er tilgjengelige via lenker på Henkels
nettsider.

2. Innsamling, bruk og behandling av personopplysninger
Navn på behandlingsansvarlig: Henkel AG & Co. KGaA
Adresse til behandlingsansvarlig: Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Germany
Henkel bruker personopplysninger før og fremst for å tilby denne nettsiden til brukerne. Behandling
av opplysninger utover dette skjer bare med grunnlag i andre lovfestede forpliktelser eller tillatelser,
eller dersom den aktuelle brukeren har samtykket til Henkel. Henkel lagrer og behandler
opplysninger spesifikt for de følgende formålene:
Når en bruker besøker nettsiden samler og lagrer Henkel automatisk visse opplysninger. Dette
inkluderer: IP-adressen og bruker-ID for den aktuelle brukerenheten som vi trenger for å sende
etterspurt innhold (f.eks. særlig innhold, tekster, bilder og produktinformasjon så vel som datafiler
gitt for nedlastning, etc.), brukernes aktivitet hva gjelder nettsiden, typen brukerenheter, benyttet
nettleser så vel som dato og tidspunkt for bruk.
Henkel lagrer denne informasjonen i maksimum 7 dager med det formål å gjenkjenne og forfølge
misbruk.
Henkel bruker denne informasjonen også for forbedring av tjenestens presentasjon, egenskaper og
funksjonaliteter så vel som generelle administrative oppgaver.
Utover dette, sletter eller anonymiserer Henkel dataen ved bruk, inkludert IP adresser, uten
ugrunnet opphold så snart som de ikke lenger er nødvendige av de ovennevnte grunnene.
Behandling og bruk av data er basert på lovbestemmelser som begrunner disse operasjonene med at
(1) behandling er nødvendig for å levere nettsiden; eller (2) Henkel har en overstyrende berettiget
interesse i å sørge for og forbedre funksjonaliteten og feilfri drift av nettsiden og at denne er
skreddersydd brukernes behov.

3. Din rettigheter / Personvernombud
På et hvilket som helst tidspunkt kan du benytte deg av retten til å få tilgang til dine opplysninger. I
tillegg kan du, dersom de aktuelle vilkårene er møtt, benytte deg av de følgende rettighetene:
•

Retten til korrigering

•

Retten til sletting

•

Retten til å begrense behandling

•

Retten til å levere en klage til den kompetente personvernsovervåkningsmyndigheten

•

Retten til dataportabilitet (fra 25. mai 2018)

Retten til å protestere
Dersom behandlingsaktiviteter involverer dine personopplysninger blir utført basert på Henkels
berettigede interesse, har du på et hvilket som helst tidspunkt rett til å protestere mot slik
behandling av dine personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon. Henkel vil
stoppe behandlingen med mindre Henkel kan bevise tvingende berettigede grunner for behandling
som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er for å fastsette,
gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

I slike tilfeller, eller dersom du har noen andre spørsmål eller ønsker knyttet til dine
personopplysninger, vennligst sendt en epost eller et brev til vårt personvernsombud, Mr. Frank
Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (Epostl:
Datenschutz@henkel.com).

