KIKKOMAN-KONSERNET
PERSONVERNERKLÆRING FOR EØS-OMRÅDET

VENNLIGST LES DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN NØYE

1.

VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Beskyttelse av dine personlige data er av stor betydning for KIKKOMAN Corporation («Selskapet») og dets samarbeidspartnere
i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») (felles «Selskapsgruppen»). Denne Personvernerklæringen har derfor
til hensikt å informere deg om hvordan Selskapsgruppens enheter, som fungerer som datakontrollører, samler inn og behandler
personopplysninger som du sender eller utleverer til oss. Vi fungerer også som datakontrollør når vi behandler personopplysninger
mottatt eller innhentet gjennom tredjeparter. Vi behandler disse personopplysningene i samsvar med gjeldende regelverk i EU og
medlemsstatene – General Data Protection Regulation nr. 2016/679 («GDPR»).
Vi oppfordrer deg til å lese disse retningslinjene nøye. Hvis du ikke ønsker at personopplysningene dine skal brukes av oss som angitt
i Personvernerklæringen, må du ikke gi oss personopplysningene dine. Vær oppmerksom på at i et slikt tilfelle kan vi ikke være i stand
til å gi deg tilgang til tjenestene våre, du vil kanskje ikke ha tilgang til og/eller kunne bruke enkelte funksjoner på Nettstedet, og din
kundeopplevelse kan bli påvirket.
Hvis du har spørsmål eller kommentarer knyttet til denne Personvernerklæringen, kan du kontakte oss som beskrevet nedenfor.

2.

HVORDAN BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi vil alltid behandle personopplysningene dine basert på et av de rettslige grunnlagene fastsatt i GDPR (artikkel 6 og 7). I tillegg vil
vi alltid behandle sensitive personopplysninger, for eksempel om medlem i fagforening, religiøse synspunkter, eller helsetilstand, i
samsvar med de spesielle bestemmelsene fastsatt i GDPR (artikkel 9 og 10).
Vi kan samle inn og behandle personopplysningene dine til formålene beskrevet nedenfor, som er nødvendig slik at vi kan forfølge
våre legitime interesser og gi deg tilfredsstillende tjenester og produkter:

•

for å tilby deg produkter og tjenester;

•

for å informere deg om våre retningslinjer og vilkår;

•

for å styrke sikkerheten, for eksempel ved å overvåke svindel og undersøke mistenkelig eller potensielt ulovlig aktivitet eller
brudd på våre vilkår eller retningslinjer;

•

for å administrere vårt kontraktsmessige forhold med deg;

•

for å tilby, forbedre og utvikle våre produkter, tjenester og annonser;

•

for å bruke personopplysninger til formål som dataanalyse, forskning og revisjon;

•

for å sikre kontinuitet i virksomheten;

•

for å sikre at innhold fra nettstedet vårt presenteres på den mest effektive måten for deg;

•

for å varsle deg om endringer av vår(e) tjeneste(r);

•

for å administrere kundekontoen din;

Vær oppmerksom på at du når som helst har rett til å trekke ditt samtykke, uten at dette skal påvirke lovligheten av behandlingen basert
på ditt samtykke før en slik reservasjon.
Vi vil behandle opplysningene dine for disse spesifiserte, eksplisitte og legitime formålene, og vil ikke videre behandle opplysningene
på en måte som er uforenlig med disse formålene. Hvis vi ønsker å behandle personopplysninger opprinnelig samlet inn for ett formål,
til andre mål eller formål, skal vi informere deg om dette. Vi vil lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for oss for
å overholde våre juridiske forpliktelser, for å sikre at vi yter en god service, og for å støtte sine forretningsaktiviteter (artikkel 5 og 25
(2) i GDPR).

3.

HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER BRUKER VI?

Til de formål som er angitt i denne Personvernerklæringen, behandler vi personopplysninger innhentet fra deg direkte (når du velger å
gi oss slike opplysninger, det vil si, når du kontakter oss, eller når du fyller ut skjemaer som vises på Nettstedet) eller indirekte
(opplysninger gitt til oss av en tredjepart). Vi sørger for at de personopplysningene som behandles er tilstrekkelige, relevante og
begrenset til hva som er nødvendig i forhold til formålet de behandles for.

4.

HVORDAN DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi kan dele personopplysningene dine med Selskapsgruppens enheter og med tredjeparter, i samsvar med GDPR. Dersom vi deler
opplysningene dine med en databehandler, vil vi først sørge for at et egnet juridisk rammeverk er på plass for slik overføring og
behandling (artikkel 26, 28 og 29). I tillegg, dersom vi deler opplysningene dine med en enhet utenfor EØS, vil vi sørge for at de
nødvendige juridiske rammene er på plass, spesielt standardkontraktsklausulene Datakontrollør-til-datakontrollør (2004/915/EC) og
Datakontrollør-til-databehandler (2010/87/EU) godkjent av Europakommisjonen, for å dekke slike overføringer (artikkel 44 ff. GDPR).
Tjenesteleverandører
Vi deler personopplysningene dine med selskaper som tilbyr tjenester på våre vegne, slik som vertstjenester, vedlikehold,
støttetjenester, e-posttjenester, markedsføring, revisjon, ordrebehandling, behandling av betalinger, dataanalyse, kundeservice, og
gjennomføring av kundeundersøkelser.
Datterselskaper og konserntransaksjoner
Vi kan dele personopplysningene dine med alle Selskapets datterselskaper. Ved fusjon, omorganisering, oppkjøp, joint venture,
oppdrag, spin-off, overføring, eller salg eller disponering av hele eller deler av vår virksomhet, herunder i forbindelse med en konkurs
eller lignende saksbehandling, kan vi overføre alle personopplysningene dine til den aktuelle tredjeparten.
Juridisk samsvar og sikkerhet
Det kan kreves at vi – ved lov, juridiske prosesser, søksmål, og/eller forespørsler fra offentlige og statlige myndigheter i eller utenfor
ditt hjemland – utleverer personopplysningene dine. Vi kan også utlevere personopplysningene dine hvis vi anser det som nødvendig
eller riktig i forhold til nasjonal sikkerhet, rettshåndhevelse eller andre spørsmål av offentlig betydning.
Vi kan også utlevere personopplysningene dine hvis vi i god tro vurderer det slik at utlevering er nødvendig for å beskytte våre
rettigheter og forfølge tilgjengelige rettsmidler, håndheve våre vilkår, undersøke bedrageri, eller beskytte vår virksomhet eller våre
brukere.
Dataoverføringer
Slik utlevering kan innebære å overføre personopplysningene dine ut av EU til Japan. Slik overføring kan skje i forbindelse med formål
knyttet til personaladministrasjon eller forretningsdrift. Ved hver slik overføring sørger vi for tilstrekkelig beskyttelse av opplysningene
som overføres, spesielt ved inngåelse av standardkontraktsklausuler som definert av Europakommisjonens beslutninger 2001/497/EC,
2002/16/EC, 2004/ 915/EC og 2010/87/EU.
Vi vil ikke bruke personopplysningene dine til elektronisk markedsføring med mindre du uttrykkelig har samtykket til slik bruk av
personopplysningene dine. Du kan når som helst endre preferansene dine for markedsføring ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor.

5.

VÅRE REGISTRE AV DATABEHANDLERE

Vi håndterer registre for all behandling av personopplysninger i samsvar med de forpliktelser som er fastsatt av GDPR (artikkel 30),
både der vi opptrer som datakontrollør og databehandler. I slike registre gjengir vi all informasjon som er nødvendig for å etterkomme
GDPR og samarbeide med tilsynsmyndighetene etter behov (artikkel 31).

6.

SIKKERHETSTILTAK

Vi behandler personopplysningene dine på en måte som sikrer at de ivaretas på en sikker måte, inkludert beskyttelse mot uautorisert
eller ulovlig behandling, tap, ødeleggelse eller skade. Vi bruker hensiktsmessige tekniske eller organisatoriske tiltak for å oppnå slik
beskyttelse (artikkel 25 (1) og 32 GDPR).
Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne Personvernerklæringen, med
mindre en lengre lagringstid er nødvendig eller tillatt ved lov.

7.

MELDING OM DATAINNBRUDD PÅ KOMPETENTE TILSYNSMYNDIGHETER
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Ved brudd på sikkerhet som fører til utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert utlevering av, eller tilgang til,
personopplysninger som overføres, lagres eller på annen måte behandles, har vi mekanismer og retningslinjer på plass for å identifisere
og vurdere sikkerhetsbruddet raskt. Avhengig av utfallet av vår vurdering, vil vi informere tilsynsmyndigheter og de berørte registrerte,
som kan inkludere deg, slik det kreves (artikkel 33 og 34 GDPR).

8.

BEHANDLING SOM TROLIG VIL FØRE TIL HØY RISIKO FOR DINE RETTIGHETER OG FRIHETER

Vi har mekanismer og retningslinjer på plass for å identifisere databehandlingsaktiviteter som kan føre til høy risiko for dine rettigheter
og friheter (artikkel 35 i GDPR). Hvis en slik databehandlingsaktivitet identifiseres, vil vi vurdere den internt og enten stoppe den eller
sikre at behandlingen er kompatibel med GDPR eller at hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er på plass for å
fortsette med det.
I tvilstilfeller vil vi kontakte den kompetente tilsynsmyndigheten for å få deres råd og anbefalinger (artikkel 36 GDPR).

9.

DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter knyttet til personopplysninger som samles inn og behandles av oss.
–

Informasjon om behandling av personopplysninger: Du har rett til å få utlevert fra oss all nødvendig informasjon om de av
våre databehandlingsaktiviteter som angår deg (artikkel 13 og 14 GDPR).

–

Tilgang til personopplysninger: Du har rett til å få en bekreftelse fra oss om i hvilken grad personopplysninger om deg
behandles, og, der det er tilfelle, tilgang til personopplysningene og visse tilknyttede opplysninger (artikkel 15 GDPR).

–

Retting eller sletting av personopplysninger: Du har rett til å kreve at vi retter unøyaktige personopplysninger om deg uten
ugrunnet opphold, og at vi kompletterer eventuelle ufullstendige personopplysninger (artikkel 15 i GDPR). Du kan også ha
rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg uten ugrunnet opphold, når visse juridiske betingelser gjelder (artikkel
17 i GDPR).

–

Begrensninger for behandling av personopplysninger: Du kan ha rett til å kreve at vi begrenser behandling av
personopplysninger når visse juridiske betingelser gjelder (artikkel 18 i GDPR).

–

Reservasjon mot behandling av personopplysninger: Du kan ha rett til å når som helst reservere deg, basert på din individuelle
situasjon, mot behandling av personopplysninger om deg, når visse juridiske betingelser gjelder (artikkel 21 i GDPR).

–

Dataportabilitet for personopplysninger: Du kan ha rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig og
maskinlesbart format, og har retten til å overføre slike opplysninger til en annen datakontrollør uten hindringer, under visse
betingelser (artikkel 20 i GDPR).

–

Ikke være gjenstand for automatisert beslutningstaking: Du kan ha rett til ikke å være gjenstand for automatisert
beslutningstaking (inkludert profilering) basert på behandling av personopplysningene dine, så langt dette har juridiske eller
lignende konsekvenser for deg, under visse betingelser (artikkel 22 i GDPR).

Hvis du ønsker å utøve slike rettigheter, se avsnittet om kontakter nedenfor.
Hvis du ikke er tilfreds med hvordan vi har gått frem med en forespørsel, eller hvis du vil klage på hvordan vi har behandlet
personopplysningene dine, kan du sende en klage til Datatilsynet.

10. BARN
Produktene og tjenestene våre er beregnet for voksne kunder. Derfor skal vi ikke bevisst samle inn og behandle informasjon om barn
under seksten (16) år. Hvis vi oppdager at vi har samlet og behandlet personopplysninger om et barn under seksten (16), eller tilsvarende
minstealder i den aktuelle jurisdiksjonen, vil vi iverksette tiltak for å slette informasjonen så raskt som mulig. Hvis du blir oppmerksom
på at et barn under seksten (16) har gitt oss sine personopplysninger, må du kontakte oss umiddelbart som beskrevet nedenfor.

11. LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER
Vi kan foreslå hypertekstkoblinger fra Nettstedet til tredjeparts nettsteder eller Internett-kilder. Vi har ingen kontroll over og kan ikke
holdes ansvarlig for tredjeparters personvernpraksis og innhold. Les retningslinjene for personvern nøye for å finne ut hvordan de
samler inn og behandler personopplysningene dine.
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12. OPPDATERINGER TIL PERSONVERNERKLÆRING
Vi kan endre eller oppdatere disse retningslinjene med jevne mellomrom. Eventuelle endringer i denne Personvernerklæringen vil tre
i kraft ved kunngjøring av den endrede Personvernerklæringen via Tjenestene. Hvis vi gjør endringer som vi mener er viktige, vil vi
informere deg via Nettstedet i den grad det er mulig og be om ditt samtykke der det er aktuelt.

KONTAKT
For spørsmål eller forespørsler angående denne Personvernerklæringen, kan du kontakte oss via privacy@jfc.eu

25. mai 2018
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