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FORTROLIGHEDSPOLITIK 

Denne danske udgave af vores politik er ikke en officiel oversættelse – men er gjort tilgængelig på dansk 
som en hjælp til dig, for bedre at kunne forstå det engelske originaldokument. Det vil derfor ikke blive 
fortolket i overensstemmelse med den engelske version, og den engelske version er til enhver tid gældende i 
tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne danske oversættelse. Diversey påtager 
sig intet ansvar for fejl, mangler eller uklarheder i oversættelsen. Enhver person eller virksomhed, der er 
afhængig af det oversatte indhold, gør det på eget ansvar og risiko. Hvis du er i tvivl om indholdet, kan du til 
enhver tid bede om at se den officielle engelske version. Ønsker du at gøre opmærksom på fejl eller 
unøjagtigheder i oversættelsen, er du meget velkommen til at sende os en e-mail på: 
marketing.dk@diversey.com 

 

Diversey ("virksomheden") respekterer dine bekymringer om privatlivets fred. Denne politik om privatlivets 
fred ("politik om privatlivets fred") gælder for personlige oplysninger (som defineret nedenfor), som vi 
indsamler på diversey.com og andre af virksomhedens hjemmesider, der har links til denne politik om 
privatlivets fred (samlet, "hjemmested(er)"). Denne politik om privatlivets fred er indarbejdet i, underlagt og 
reguleret af, at visse hjemmesiders vilkår for brug ("vilkår") af og mellem virksomheden og dig ("du", "din"). 
Udtryk med store bogstaver, der anvendes, men ikke er defineret i denne politik om privatlivets fred, har de 
betydninger, de har i vilkårene. 

Denne politik om privatlivets fred beskriver de typer oplysninger, vi indsamler på hjemmesiden (-siderne), 
hvordan vi kan bruge disse oplysninger, hvem vi kan dele dem med, og hvad vi gør for at beskytte dem Vi 
fortæller dig også, hvordan du kan kontakte os for at bede os om at opdatere dine præferencer med hensyn 
til, hvordan vi kommunikerer med dig eller besvarer eventuelle spørgsmål, du måtte have om vores 
privatlivspraksis. 

Bemærk, at denne politik om privatlivets fred ikke omhandler brug og videregivelse af dine oplysninger af 
vores samarbejdspartnere, der kan tilbyde tjenester via vores hjemmeside(r) eller link til 
vores hjemmeside(r). Disse enheder har deres egne politikker, der beskriver deres praksis. 

 

Oplysninger, som vi indsamler 

Når du besøger hjemmesiden (-siderne), kan du udlevere (og vi kan indsamle) oplysninger såsom dit navn, e-
mailadresse, postadresse, privat telefonnummer/mobiltelefonnummer, betalingskontooplysninger (såsom 
kreditkortoplysninger), demografiske oplysninger eller andre personlige oplysninger (i det følgende benævnt 
"personlige oplysninger"), når du bruger hjemmesiden (-siderne), f.eks. når du tilmelder dig en konto, og når 
du opretter indhold til indsendelse, eller når du interagerer med andre brugere af hjemmesiden (-siderne), f.  
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eks.ved at opslå feedback. Nedenfor er en kort, generel beskrivelse af de typer oplysninger, vi indsamler 
gennem hjemmesiden (-siderne): 

Oplysninger via enheder: virksomhedens suite af intelligente enheder, programmer og digitale 
sporingsløsninger (f. eks. IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult) indsamler også 
forskellige former for ikke-personlige oplysninger, såsom enhedens brugsdata, lokaliseringsdata og business 
intelligence-data. I det omfang, at nogen af dine mobilenheder bruger ét af vores programmer, kan vi 
indsamle lokaliseringsdata vedrørende sådan eller sådanne anordninger, forudsat at du har indvilliget i en 
sådan behandling. Sådanne lokaliseringsdata vil eventuelt kunne matches med andre data for at udlede 
personlige oplysninger. 

Følsomme personlige oplysninger: forudsat at du har accepteret behandlingen af sådanne oplysninger, kan vi 
også indsamle oplysninger, der afslører race, etnisk oprindelse, seksuel orientering, politiske meninger, 
religiøs eller filosofisk overbevisning, eller som vedrører en persons helbred eller vaner på arbejdspladsen. 
Der henvises sommetider til sådanne oplysninger som "følsomme personlige oplysninger". 

Hvis du bruger et eksternt socialt netværk (f.eks. din Facebook-, Google +- eller LinkedIn-konto) til at logge 
på hjemmesiden (-siderne) eller til at interagere med virksomheden på en anden måde, kan vi indsamle dit 
navn og andre oplysninger fra dit sociale netværk og din konto. For eksempel, på vores karrieresider kan du 
vælge at bruge din sociale netværkskonto til at logge ind eller til at sende os (via vores tjenesteudbyder 
iCIMS) et dynamisk CV, der automatisk vil blive opdateret med tiden, når du opdaterer din sociale 
netværkskonto. Du kan stoppe enhver løbende deling af data ved hjælp af indstillingerne for din sociale 
netværkskonto. 

 

Cookies 

Når du besøger vores hjemmeside (-sider), kan vi og tredjeparter indsamle visse oplysninger 
med automatiserede metoder ved hjælp af teknologier som f.eks. cookies, webserverlogfiler og webbeacons. 
Cookies er små filer, som hjemmesider og mailservere placerer og har adgang til på din computer eller anden 
enhed med internetforbindelse for entydigt at identificere din browser eller enhed eller for at gemme 
oplysninger eller indstillinger på din enhed. Din browser kan fortælle dig, hvordan du får besked, når du 
modtager visse typer cookies, og hvordan du begrænser, deaktiverer eller sletter visse cookies. Bemærk dog, 
at uden visse cookies vil du muligvis ikke kunne bruge alle funktionerne på vores hjemmeside(r). For 
eksempel kan vi bruge visse essentielle cookies, der anbringes, når du indtaster nogle af vores hjemmeside(r) 
for at hjælpe med navigation under dit besøg, eller når du udfylder bestemte formularer. Blokering af disse 
cookies eller sletning af dem tidligere end deres normale udløbsdato kan give problemer. 

 

Automatisk indsamlede oplysninger 
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Vores webservere kan logge oplysninger såsom din enhed og type operativsystem, browsertype, domæne, 
enheds-ID, Internet Protocol ("IP")-adresse og andre systemindstillinger, samt det sprog, dit system bruger, 
og det land og den tidszone, hvor din enhed befinder sig. Webserverens logfiler kan også registrere 
oplysninger som f.eks. adressen på den webside, der henviste dig til vores hjemmeside(r) og IP-adressen på 
den enhed, du bruger til at oprette forbindelse til internettet. 

For at styre hvilke webservere der placerer og får adgang til cookies og indsamler oplysninger med 
automatiserede metoder, kan vi placere tags på vores websider, der kaldes "webbeacons", og som er små 
filer, der giver os mulighed for at forstå de besøgendes handlinger på vores hjemmeside(r). Vi kan bruge 
lignende teknologi i e-mails, vi sender, som kan gøre det muligt at placere eller få adgang til cookies og også 
give os mulighed for at vide, om du har modtaget e-mailen, om e-mailen blev åbnet, og om du har klikket på 
nogen links i e-mailen. 

Derudover indsamler vi oplysninger, du giver os, når du udfører webstedssøgninger, afgiver ordrer eller 
fornyer tjenester (herunder vedrørende de produkter, du bruger), redigerer oplysninger i din profil, 
kommunikerer med os via telefon, e-mail, teksttjenester eller på anden måde eller deltager i blogs, 
diskussionsfora eller community-indlæg. 

 

Indsamling af tredjepartsdata 

Vi bruger tredjeparters webanalysetjenester på vores hjemmeside(r), såsom Google Analytics. Disse 
tjenesteudbydere bruger cookies og webbeacons eller anden teknologi til at hjælpe os med at analysere, 
hvordan brugerne bruger hjemmesiden (-siderne). De oplysninger, der indsamles af denne teknologi 
(herunder, hvor det er relevant, din IP-adresse), vil blive videregivet til eller indsamlet direkte af disse 
tjenesteudbydere, som bruger oplysningerne til at muliggøre evalueringen af din brug af hjemmesiden (-
siderne). 

Tredjeparter kan indsamle personlige oplysninger om dine online aktiviteter med tiden og på tværs af 
forskellige hjemmeside(r), når du bruger vores hjemmeside(r). For eksempel tredjepartsleverandører 
af bestemt indlejret indhold og værktøjer på vores hjemmeside(r) (såsom en indlejret Twitter- eller 
Facebook-feed, eller et indlejret blogkommenteringssystem fra DISQUS, eller et socialt netværk, som du kan 
bruge til at logge ind på vores hjemmeside(r) eller til at indsende oplysninger til vores hjemmeside(r)) kan 
indsamle personlige oplysninger direkte fra dig i forbindelse med din interaktion med sådant indhold og 
værktøjer. 

Data om dine aktiviteter på vores hjemmeside(r) kan indsamles til brug ved levering af reklamer, der er 
skræddersyet til dine individuelle interesser på andre hjemmesider og online tjenester. Du kan vælge, om 
dine oplysninger skal indsamles til dette formål. Vi deltager i reklametjenester, der er administreret af 
tredjeparter. Reklametjenesterne kan spore dine online aktiviteter med tiden ved at indsamle 
oplysninger med automatiserede metoder, herunder ved hjælp af de automatiserede teknologier, der er 
beskrevet ovenfor, og de kan bruge disse oplysninger til at vise dig annoncer, som er skræddersyet til dine 
individuelle interesser og/eller baseret på tidligere besøg på vores hjemmeside(r). Vi og  
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tredjepartsleverandører kan bruge førstepartscookies og tredjepartscookies alene eller sammen, samt andre 
automatiserede metoder, og de data, der indsamles via sådanne metoder og fra andre kilder, (i) til at 
informere, optimere og vise annoncer (der involverer annoncer baseret på tidligere besøg på vores 
hjemmeside(r)), og (ii) til at rapportere om vores annonceeksponeringer, andre anvendelser af 
annoncetjenester og interaktioner med disse annonceeksponeringer og annoncetjenester (herunder hvordan 
de er relateret til besøg på vores hjemmeside(r)). 

Vi indsamler ikke flere personlige oplysninger, end det er rimeligt nødvendigt eller relevant for at gøre det 
muligt for dig at nyde brugen af vores hjemmeside(r) og tilhørende funktioner fuldt ud og til levering af 
produkter, andre tjenester eller support. 

 

Sådan bruger vi de oplysninger, vi indsamler 

Vi kan bruge de oplysninger, vi indhenter om dig, når du besøger hjemmeside(r) til forskellige formål, 
herunder til at: 

• Bekræfte din identitet; 
• Behandle, evaluere og besvare dine anmodninger, forespørgsler og ansøgninger. 
• Oprette, administrere og kommunikere med dig om dine konti 
• Kontakte dig med Direct Marketing-kommuniation, hvis du har givet dit samtykke; 
• Behandle data for at give os mulighed for at levere de produkter og tjenester, som du og/eller din 

virksomhed har købt eller licenseret fra virksomheden; 
• Kontakte dig som nødvendigt for at håndhæve vilkårene; 
• Give dig adgang til din brugerprofil og hjemmesidehistorik; 
• Til at aggregere og fjerne personligt identificerbare aspekter af sådanne data for at udføre 

dataanalysetjenester, forudsat at du har givet dit samtykke, eller behandling er tilladt ved lov. Dette 
vil omfatte oprettelse af pseudonymiserede og anonymiserede data; 

• Drive, evaluere og forbedre vores forretning (herunder udvikling af nye produkter og tjenester; 
administration af vores kommunikation; udførelse af markedsundersøgelser og dataanalyser; 
bestemmelse og styring af effektiviteten af vores annoncering og markedsføring; analysere og 
tilpasse vores produkter, tjenester, websted (er) og kommunikation; administration af vores 
hjemmeside(r) og udførelse af regnskabs-, revisions-, fakturerings-, afstemnings- og 
indsamlingsaktiviteter, forudsat at du har givet dit samtykke, eller behandling er tilladt ved lov.); 

• Behandle din ansøgning om ansættelse og kontakte dig vedrørende mulig ansættelse baseret på 
oplysninger, du indsender via hjemmesiden (-siderne); 

• Beskytte mod og forebygge svindel, uautoriserede transaktioner, krav og andre forpligtelser og 
håndtere risikoeksponering og kvalitet 

• Overholde og håndhæve gældende lovkrav, branchestandarder samt vores politikker og vilkår, som 
f.eks. vores vilkår; 

• Til at overvåge samlede målinger af hjemmesidebrug såsom det samlede antal besøgende og viste 
sider; og 

• Levere personalisering og sporingstjenester; 
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• Til at overholde og opfylde forpligtelserne i henhold til enhver kommerciel aftale, vi har med dig 
eller den enhed, som du er ansat hos eller kontraheret til. 

Vi opbevarer kun personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt eller relevant for at opfylde 
ovennævnte formål eller overholde gældende lovgivning, løse tvister, foretage fejlfinding af problemer eller 
hjælpe med undersøgelser. Når det ikke længere er nødvendigt for os at opbevare personlige oplysninger, 
bortskaffer vi det i overensstemmelse med vores politikker for opbevaring og bortskaffelse af data. 

 

Videregivelse/overførsel af data til tredjepartsleverandører 

Virksomheden kan engagere sig i overførsel af personlige oplysninger indsamlet fra dig til 
tredjepartstjenesteudbydere, som virksomheden bruger til at understøtte levering af produkter og andet 
indhold og tjenester. Som tilladt af gældende lov kan virksomheden videregive automatisk indsamlede og 
andre samlede ikke-personligt identificerbare oplysninger til interesserede tredjeparter for at hjælpe sådanne 
parter med at forstå brugen, visning, og demografiske mønstre for visse programmer, indhold, tjenester, 
reklamer, kampagner og/eller funktionalitet, der er tilgængelige via virksomheden. Generelt er 
disse videregivelser fremlagt på vilkår, der kan sammenlignes med denne politik om privatlivets fred, og 
modtagerne er begrænset til at bruge oplysningerne til det formål, hvortil de blev givet. 

Som tilladt i henhold til gældende lov kan vi også dele visse personlige oplysninger mellem vores 
associerede selskaber og fælles marketingpartnere til de formål, der er beskrevet i denne politik om 
privatlivets fred. Vi kan udlevere personlige oplysninger til vores autoriserede distributører med henblik på 
at kontakte dig for at følge op på dine anmodninger eller for at holde dig orienteret om nye aktiviteter. 

Virksomheden kan bruge tredjepartstjenester til betalingsbehandling, og dine personlige oplysninger kan 
blive videregivet til sådanne udbydere i forbindelse med behandling af din betaling af gebyrer og andre 
transaktioner, du indleder på hjemmesiden (-siderne). 

Virksomheden vil kun overføre sådanne oplysninger til tredjeparter, der kontraktmæssigt indvilliger i at 
beskytte sådanne data på en måde, der ikke er mindre restriktiv end virksomhedens egne standarder for 
beskyttelse af deres egne personlige oplysninger. 

 

Overførsler uden for det geografiske indsamlingssted 

Vi kan overføre de personlige oplysninger, vi indsamler om dig, til steder i USA eller andre lande, der er 
forskellige fra det, hvor oplysningerne oprindeligt blev indsamlet. Disse lande har muligvis ikke de samme 
databeskyttelseslove som det land, hvor du oprindeligt udleverede oplysningerne. Når vi overfører dine 
oplysninger internationalt, vil vi beskytte disse oplysninger som beskrevet i denne politik om privatliets 
fred og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
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Overførsler krævet ved lov 

I henhold til gældende lov kan vi videregive oplysninger om dig (i), hvis lov, regulering eller juridisk proces, 
såsom en stævning, forpligter os til det; (ii) som svar på anmodninger fra offentlige enheder, såsom 
retshåndhævende myndigheder (iii) når vi mener, at videregivelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at 
forhindre fysisk, finansiel eller anden skade eller tab; eller (iv) i forbindelse med en undersøgelse af 
formodet eller faktisk ulovlig aktivitet. 

 

Dine valg 

Hvis du gerne vil opdatere eller ændre dine oplysninger eller abonnementspræferencer, kan du kontakte os 
som beskrevet i afsnittet "Kontakt os" nedenfor. På visse hjemmesider kan du muligvis foretage disse valg 
direkte ved at logge på din konto. Du kan også framelde dig alle vores reklamemails ved at klikke på linket 
"Frameld" i alle reklamemails, du modtager fra os. Ændringer af din profil træder i kraft, når de er gemt i 
vores systemer i overensstemmelse med vores standardprocedurer for implementering af brugerspørgsmål 
vedrørende dine personlige oplysninger. 

Afhængigt af dit lands databeskyttelseslovgivning kan du have en juridisk ret til at få adgang til personlige 
oplysninger, som vi opbevarer om dig. Hvis du mener, at de personlige oplysninger er unøjagtige, kan du 
desuden have juridisk ret til at anmode om, at vi retter eller ændrer oplysningerne. For at fremsætte disse 
anmodninger, eller for at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller tilbagekalde 
samtykke til en sådan behandling (rettigheder i henhold til lovgivningen i visse lande), kan du kontakte os 
som beskrevet i afsnittet Kontakt os nedenfor. 

 

Tilvælg (for følsomme personlige oplysninger) 

Som anført ovenfor kan vi indsamle følsomme personlige oplysninger, hvis du giver dit samtykke. Hvis du 
ønsker at tilmelde dig indsamlingen og brugen af følsomme personlige oplysninger fra os for at levere 
tjenester til dig, som kan omfatte overførsel af sådanne følsomme personlige oplysninger til tredjeparter, kan 
du tilmelde dig sådanne anvendelser ved at afkrydse feltet "tilvælg" i dine brugerpræferencer. Hvis ingen af 
de tilgængelige muligheder opfylder dine krav, eller du har andre spørgsmål, bedes du kontakte os direkte. 

 

Fravalg (til tredjepartsoverførsler) 

Vi videregiver personlige oplysninger til vores tredjepartspartnere som beskrevet i afsnittet om 
dataoverførsel. Hvis du ønsker at begrænse eller indskrænke videregivelse af dine personlige oplysninger til 
tredjeparter, kan du fravælge sådanne tredjeparters videregivelse ved at ændre dine præferencer i din profil 
eller sende os en meddelelse via e-mail eller via denne anmodningsformular til fravalg. Hvis du tidligere har  
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givet et "tilvalg" for visse former for indsamling og brug med hensyn til personlige oplysninger, kan du 
udstede et efterfølgende "fravalg" ved at ændre dine præferencer i din profil eller sende os en meddelelse via 
e-mail. Vores kontaktoplysninger er nedenfor. 

 

Sådan beskytter vi personlige oplysninger 

Sikkerheden af dine personlige oplysninger er vigtig for os, men på trods af vores indsats, kan vi ikke love, 
at vores sikkerhedsprogram altid vil eliminere alle mulige sikkerhedsrisici, og vores ansvar er begrænset som 
angivet i vilkårene. 

Virksomheden bruger kommercielt rimelige bestræbelser på at varetage og beskytte sikkerheden af alle data, 
inklusive alle personlige oplysninger indsamlet af virksomheden fra dig gennem hjemmesiden (-siderne). 
Virksomheden opretholder visse administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger i et forsøg på 
at beskytte sikkerheden af de personlige oplysninger, vi indsamler på hjemmesiden (-siderne). Personlige 
oplysninger og andre data lagres i hostede og sikrede miljøer, der udnytter accepterede branchestandarder for 
datasikkerhed. Virksomheden bruger kommercielt rimelige bestræbelser på at indgå partnerskaber med 
tredjepartsserviceudbydere, der opfylder accepterede branchestandarder for at støtte indsamling, lagring, 
hosting, behandling og opbevaring af data, inklusive personlige oplysninger. 

Til trods for det ovenstående kan virksomheden dog ikke sikre eller garantere, at de oplysninger, der 
indsamles af virksomheden, ikke vil blive tilgået, videregivet, ændret eller ødelagt af systemfejl eller 
omgåelse af vores sikkerhedsforanstaltninger. 

Det er også vigtigt for dig at overholde adgangskontrollerne (f.eks. forvaltning af brugernavn/adgangskode) 
og andre gældende bestemmelser i vilkårene for at beskytte mod uautoriseret adgang til din konto og til de 
enheder, du bruger til at få adgang til hjemmesiden (-siderne). 

 

Links til andre tredjepartshjemmesider; tredjepartsaktivitet 

Vores hjemmeside(r) kan fremsætte links til andre hjemmesider til nemhed og oplysning for dig. Disse 
hjemmesider kan drives af virksomheder, der ikke er tilknyttet os. Linkede hjemmesider kan have deres egne 
politikker om privatlivets fred, som vi anbefaler, at du læser igennem, hvis du besøger nogen linkede 
hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af hjemmesider, der ikke er tilknyttet os, brug af 
disse hjemmesider eller praksis for privatlivets fred på disse hjemmesider. 

 

Klager 
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Hvis du har nogen klager vedrørende vores brug af personlige oplysninger, kan du kontakte os på 
nedenstående adresse. 

 

Konfliktløsning 

Tvister vil blive reguleret i overensstemmelse med vilkårene. 

 

HR-oplysninger 

Virksomheden kan indsamle personlige oplysninger vedrørende ansøgninger om ansættelse hos 
virksomheden via vores karriereside, såsom dit CV, og andre oplysninger, som er relevante for bestemte job, 
som annonceres på vores hjemmeside(r). Sådanne personlige oplysninger vil være underlagt vilkårene heri. 
Du vil blive bedt om at tilvælge indsendelse af sådanne personlige oplysninger indsendt via vores 
karriereside. 

 

Sammenlægninger, overtagelser og reorganisationer 

I tilfælde af at alle eller en del af virksomhden eller deres aktiver bliver overtaget eller reorganiseret af 
eller sammenlagt med en tredjepartsenhed, forbeholder vi os, under nogen af disse omstændigheder, retten 
til at overføre eller tildele de oplysninger, som vi har indsamlet fra brugere i forbindelse med en sådan 
sammenlægning, overtagelse eller anden ændring af kontrollen. I et sådant tilfælde vil vi kræve, at en sådan 
køber eller tredjepart indvilliger i at behandle din eller dine hjemmesider på en måde, der ikke er mindre 
restriktiv end angivet i denne politik om privatlivets fred eller vilkårene. 

 

Prioriteret rækkefølge 

Denne politik om privatlivets fred er underlagt vilkår for anvendelse, herunder, uden begrænsning, alle 
ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, der er anført deri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem 
denne politik om privatlivets fred og vilkårene vil vilkårene have forrang. 

 

Opdateringer til vores politik om privatlivets fred 

Virksomheden kan efter eget skøn opdatere denne politik om privatlivets fred med jævne mellemrum uden 
forudgående varsel til dig for at afspejle ændringer i vores praksisser for personlige oplysninger eller i  
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forbindelse med gældende lovgivning. Vi vil opslå den opdaterede version på vores hjemmeside(r) og angive 
øverst, hvornår den sidst blev opdateret. 

Besøg denne side med jævne mellemrum for at være opmærksom på eventuelle ændringer af denne politik 
om privatlivets fred. I tilfælde af at ændringerne ændrer dine rettigheder eller forpligtelser nedenfor i 
betydelig grad, vil vi gøre en kommercielt rimelig indsats på at underrette dig om ændringen. For eksempel 
kan vi sende en besked til din e-mailadresse, hvis vi har én registreret, eller generere en pop-up eller lignende 
meddelelser, når du tilgår hjemmesiden (-sidern e)for første gang, efter sådanne betydelige ændringer er 
foretaget. Vores ændrede politik om privatlivets fred træder automatisk i kraft på den dato, hvor en 
opdatering udgives, bortset fra at (a) vi ikke uden dit samtykke vil bruge dine tidligere indsamlede personlige 
oplysninger på en måde, der ikke er i overensstemmelse med den politik om privatlivets fred, der var i 
kraft, da vi modtog disse oplysninger, og (b) hvis du ikke er enig i eventuelle ændringer af politikken om 
privatlivets fred, kan du opsige din konto og ophøre med at bruge hjemmesiden (-siderne). Din fortsatte brug 
af hjemmesiden (-siderne), efter den reviderede eller opdaterede politik om privatlivets fred er trådt i kraft, 
indikerer, at du har læst, forstået og accepteret den daværende aktuelle version af politikken om privatlivets 
fred. 

 

EU-borgere 

Hvis du bor i EU, og du benytter vores hjemmeside til enten at købe produkter eller tjenester, der udbydes til 
EU-borgere, eller hvis vi indsamler, sporer og/eller behandler eller overfører personlige oplysninger fra dig, 
eller persondata, som du indsender til os via hjemmesiden (-siderne) , vil dine data blive administreret i 
overensstemmelse med denne politik om privatlivets fred, de gældende vilkår og i overensstemmelse med 
kravene i den generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679). 

 

Overførsler uden for EU 

Hvis du er bosiddende i EU, og dine personlige oplysninger indsamles via vores hjemmeside(R), kan vi 
overføre sådanne data til tredjeparter med henblik på databehandling og data kontrol som beskrevet i denne 
politik om privatlivets fred. Vores kommercielle aftaler med tredjepartsdatabehandlere eller dataansvarlige 
vil være i overensstemmelse med EU's standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse som godkendt af 
Europa-Kommissionen (som ændret). 

 

Tilvalg 

Alle besøgende, eksklusive eksisterende kunder hos virksomheden eller nogen af deres koncernselskaber og 
dem, der har spurgt om virksomhedens tjenester og produkter før, har ret til at tilvælge indsamling, sporing  
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og brug af dine personlige data. Vi indsamler ikke personoplysninger fra dig, medmindre du bekræftende 
accepterer vores datapraksis som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af privatlivets fred. 
Vores tilvalgsform her: Diversey indsamler, sporer og kan overføre personlige data, som du kan udleverer 
via denne hjemmeside, eller som Diversey kan hente gennem drift af automatiserede værktøjer, cookies og 
andre dataminingsmetoder. Diversey bruger sådanne personoplysninger til at levere og levere tjenester i 
forbindelse med de produkter og tjenester, du bruger via vores hjemmesider, til at udføre dataanalyser og til 
at gemme eller behandle dine data i overensstemmelse med gældende lovgivning og andre funktioner, der er 
skitseret i erklæringen om beskyttelse af privatlivets fred. Hvis du indvilliger i at give samtykke til sådanne 
anvendelser af dine personoplysninger, skal du afkrydse følgende tilvalgsfelt: ja: ________ 

 

Fravalg/rettelser 

Alle besøgende har ret til at fravælge eller tilbagekalde samtykke til indsamling eller brug af dine data. Hvis 
du trækker samtykket tilbage, skal du være opmærksom på, at det kan hæmme eller begrænse vores evne til 
at give dig visse tjenester og til at udføre visse funktioner. Du kan dog fortsætte med at bruge hjemmesiden 
(-siderne) i overensstemmelse med vilkårene og politikken om privatlivets fred. 

Du kan også anmode om at se og ændre dine datapræferencer, sikkerhedsindstillinger og 
samtykkepræferencer på dit konto-dashboardl, forudsat at du opretter en brugerprofil på vores hjemmeside 
eller ved at sende en e-mail ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor. Derudover kan du som EU-borger 
også fravælge eller tilbagekalde samtykker, bede om at rette fejl i indsamlede eller indsendte data, anmode 
om, at få dine personoplysninger slettet eller fjernet ved at informere os ved hjælp af linket til vores 
kontaktoplysninger nedenfor. Hvis du trækker samtykket tilbage, vil virksomheden slette eller fjerne de 
relevante indsamlede personoplysninger. 

 

Kontakt os 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik om privatlivets fred, eller hvis du gerne vil have 
os til at opdatere oplysninger, vi har om dig, eller dine præferencer, bedes du kontakte os som angivet 
nedenfor: 

Diversey Ltd. pyramide tæt Weston Favell Northampton NN3 8PD, Storbritannien 

privacy@diversey.com 
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