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1.1. Insamling av personuppgifter

Personuppgifter kommer att samlas in när du använder de funktioner som anges nedan:
-

Förse dig med material som du har begärt

Registrering av användningsfunktioner för att följa ändringar av användningen av appen
över tiden för att kunna se om förbättringar ökar användningen.

1.2. Användning av personuppgifter, ändamål och rättslig grund
När du använder appen eller våra tjänster används personuppgifter för följande
ändamål:
-

Förse dig med material som du har begärt

Behandlingen av dina personuppgifter är ofta nödvändigt för att uppfylla din begäran
eller för att utföra våra tjänster. Danish Crown kommer endast att använda dina personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter om du har gett ett tidigare och uttryckligt
samtycke till sådan användning.
Under vissa omständigheter och enligt lagstiftning kan det bli nödvändigt att lämna ut
uppgifter till offentliga myndigheter. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för att
fastställa, göra gällande eller försvara våra lagliga rättigheter. Dessutom kan dina personuppgifter lämnas ut till andra enheter inom Danish Crown.
I händelse av en omorganisation, eller om en del eller hela verksamheten säljs, kommer
eventuell överföring av personuppgifter att ske i enlighet med den lagstiftning som reglerar
sådan behandling av personuppgifter vid den aktuella tidpunkten.

1.3. Lagring
Danish Crown kommer att radera dina personuppgifter när vi inte längre behöver dem för
att uppfylla ovan nämnda syften. Vi kan dock behandla dina personuppgifter längre i
anonym form eller om vi är skyldiga eller har rätt att göra detta enligt lagstiftningen.

1.4. Samtycke
När du använder vår webbplats samlar vi ibland in och behandlar dina personuppgifter
baserat på ditt samtycke.
Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke.
Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta Danish Crown via e-post eller
telefon.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att stoppa behandlingen av dina personuppgifter, såvida vi inte har rätt eller skyldighet att fortsätta behandlingen eller lagringen av
dina personuppgifter på en annan rättslig grund, till exempel enligt lagstiftning.
Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten i behandlingen innan du återkallade ditt samtycke.
Om du återkallar ditt samtycke kan du inte använda de funktioner som erbjuds på vår
webbplats fullt ut.

1.5. Säkerhet
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa
en adekvat säkerhetsnivå och kräver att betrodda tredje parter som behandlar dina
personuppgifter gör detsamma. Därför gör vi vårt bästa för att säkerställa sekretessen
och integriteten för dina personuppgifter.

1.6. Dina rättigheter
Du har rätt till åtkomst till dina personuppgifter som vi behandlar och lagrar, med förbehåll
för vissa lagstadgade undantag.
Vidare har du rätt att invända mot insamling och vidare behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt till rättelse av dina personuppgifter, eller att kräva att vi
begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
Om du så begär kommer vi att radera de personuppgifter som vi har registrerat om dig
utan onödigt dröjsmål, såvida vi inte kan fortsätta behandlingen på en annan rättslig
grund, till exempel om behandlingen är nödvändig för att försvara ett rättsligt anspråk eller
för att tillmötesgå en begäran från dig.
Under vissa omständigheter kan du också begära att vi ger dig en översikt över dina
personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och be oss
att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
I samband med förfrågningar rörande dina rättigheter ber vi dig att lämna tillräcklig
information för att vi ska kunna hantera din begäran, inklusive namn och e-postadress,
och för att identifiera dig. Vid behov kan vi begära ytterligare information. Vi kommer
att be- svara din begäran så snart som möjligt och högst inom en månad.

Om du invänder mot hur vi behandlar dina personuppgifter, eller de ändamål för vilka vi
behandlar dina personuppgifter, kan du antingen kontakta oss, vidta rättsliga åtgärder i
allmän domstol eller så kan du lämna in ett klagomål till
Datatilsynet
Borgergade 28, 3.
1300 Köpenhamn K, Danmark
dt@datatilsynet.dk

1.7. Länkar till andra webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra webbplatser (tredje parts webbplatser) eller för sådana tredje parters
rutiner för insamling och behandling av personuppgifter. Om du besöker en webbplats
som tillhör en tredje part bör du läsa webbplatsägarens integritetspolicy och andra
relevanta policyer.

1.8. Ändringar av denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy baserat på väsentliga förändringar i lagstiftningen, nya tekniska lösningar, nya eller förbättrade funktioner och för att
förbättra webbplatsen.

2. Integritetsmeddelande till leverantörer, kunder
och affärspartner
Under ditt samarbete med Danish Crown kommer vi att behandla dina personuppgifter
enligt detta integritetsmeddelande. Danish Crown är personuppgiftsansvarig för de
personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med dina leveranser.
Vi behandlar information, inklusive personuppgifter, som vi får i samband med dina
leveranser för att kontrollera betalningen och tjänsterna.
Specifikt bearbetar vi följande information:
•
Kontaktuppgifter
•
Information som är relevant för samarbetet.
Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är avtalet mellan dig och
Danish Crown. Vidare kan dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke,
till exempel om du har samtyckt till att dina personuppgifter överförs eller annan
behandling av dina personuppgifter. Vi kan även behandla dina personuppgifter på
grundval av våra berättigade intressen (t. ex. innan vi ingått ett avtal med dig).
Om du avslutar samarbetet med Danish Crown kommer vi att lagra dina personuppgifter i
fem år.
Du kan när som helst återkalla samtycken som getts till oss. Återkallande av samtycke
kommer att påverka den framtida behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen nedan.
Dina personuppgifter kan komma att delas med andra koncernföretag, om det är relevant.
Sådana koncernbolag kan inbegripa koncernföretag som är belägna i länder utanför
EU/EES och som inte säkerställer en adekvat dataskyddsnivå. En sådan överlåtelse kommer
att skyddas av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Annars blir du ombedd
att lämna ditt uttryckliga samtycke till överföringen.
Din
•
•
•

information överförs/lämnas ut till följande mottagare:
Andra affärspartner, efter samtycke
Offentliga myndigheter
Personuppgiftsbiträden.

Du har rätt till åtkomst till dina personuppgifter som vi behandlar och lagrar, med förbehåll
för vissa lagstadgade undantag. Dessutom har du rätt att invända mot insamling och att
begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har även rätt att kräva att
vi rättar till eller under vissa omständigheter raderar dina personuppgifter.

Under vissa omständigheter kan du också begära att vi ger dig en översikt över dina
personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och be
oss att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Om du vill utöva någon av dina rättigheter, eller om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dc@danishcrown.dk.
Om du har några klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter, tveka inte att
kontakta oss. Du kan också lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

2.1. Kontakt
Om du vill att vi ska uppdatera, rätta eller radera de personuppgifter som vi har registrerat
på dig eller om du har några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss:
Danish Crown
Marsvej 43, 8960 Randers
Telefon: 8919 1919
E-post: dc@danishcrown.dk
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