Moët Hennessy Norge AS

Privacy Policy ‐ Moët Hennessy Norge AS
The Moët Hennessy group is committed to respecting your privacy and protecting personal data.
This privacy policy sets out how Moët Hennessy Norge AS (hereinafter referred to as "MH" or "we" in any form)
processes personal data.
This privacy policy applies to you if
‐ you are a contact person representing a current, former or prospective customer or supplier to us,
‐ you participate in our events or promotions or otherwise interact with us, or if
‐ you apply for a position at MH
For website visitors to https://moethennessynordic.com/ we refer to our Website Privacy Notice.
Additional privacy policies/notices with respect to specific contexts or situations may apply in addition to this
Privacy policy.
This privacy policy covers the following areas:
1.

What personal data we collect

2.

Why we process personal data and on what legal bases

3.

How we protect your personal data

4.

Your rights and contacting us

5.

Updates to this policy

1. What personal data we collect


Information about you: your name, address, email address, phone number, social media account,
gender, date of birth or photograph, or details of your employer and your position or
education/qualification as well as positions that you have applied for at MH



Transaction details and purchase history: details of purchases and other transactions, including the
delivery address and details of the products purchased



Payment details: payment details used to purchase our products and services, such as credit/debit card
number and expiry date



Information we collect about your participation in our promotions and competitions or attendance
at our events: information provided in your application forms, recordings you or we have made, details
of guests in connection with any promotions and competitions you have entered or won, or other
information related to your attendance at events, including any dietary and access assistance
requirements you may have



Information about your interests: details of any hobbies or activities you undertake, details of your
personal interests
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Marketing preference information: details of your marketing and communication preferences and
information we collect to help us determine what products and services that may be of interest to you



Survey information: your responses to market surveys that we conduct



Our correspondence with you: including any feedback, complaints and comments from you via
telephone, email or social media, or records of any online, paper or in‐person correspondence and
interactions between us. If you have communicated with us by phone, we will collect details of the
phone number used to call us

Sources of personal data
We collect much of the personal data that we hold about you directly from you or your interactions with us, or
social media sites. We may also receive your personal data from other sources, including business partners, sub‐
contractors in technical, payment and delivery services, advertising networks, analytics providers, search
information providers, credit reference agencies, anti‐fraud databases and other third party databases, including
sanctions lists, and business information and research tools as well as from any contact persons whose data you
have provided when applying for a position with MH.
Special categories of personal data and other "sensitive" personal data
Under applicable data protection law, some categories of personal data are considered particularly sensitive and
are therefore subject to additional protection. These are personal data regarding health, racial or ethnic origin,
political opinions, religious beliefs, trade union membership or sexual orientation, and genetic and biometric
data. Information concerning criminal convictions and offences is also viewed as sensitive under applicable data
protection law.
In limited circumstances, we will process sensitive personal data, for example, when we handle requests for
special medical or access assistance or your specific dietary requirements in connection with events, which may
indicate your religious beliefs, e.g. halal or kosher meal selections, or where we undertake certain background
checks on you, which may disclose information about previous criminal convictions. We handle this sensitive
personal data in compliance with applicable data protection laws.
2. Why we process personal data and on what legal bases
Under European data protection laws (European Data Protection Laws) we must establish and inform you of a
legal basis or “ground” for our use of your personal data. For each use mentioned below we note the purpose
for which we use and disclose it, and the legal basis or bases we rely on as the basis for our use. An explanation
of each of the legal bases can be found at the end of the document.
Depending on how you interact with us, we will use your personal data for the following purposes:



To manage our customer or supplier contracts: To carry out our contractual obligations towards our
customers and suppliers and to safeguard their fulfilment of contracts towards us, including to arrange
delivery, to action or cancel orders and secure payments, to provide you with the information, products
and services that you request from us, and to notify you about changes to our products and services
Legal bases and retention period
Legal bases: contract performance, legitimate interests (to enable us to perform our obligations
and provide products and services to you or to notify you about changes to our products and
services)
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Retention period: Your personal data will be retained to comply with regulatory requirements
such as bookkeeping regulations or to the end of the applicable statutory limitation period in
order to establish, exercise or defend legal claims.


To communicate effectively with you: To respond to your questions, comments, complaints or other
communications, including any queries relating to our products
Legal bases and retention period
Legal bases: legitimate interests (to allow us to correspond with you and provide products and
services to you), legal claims
Retention period: The personal data will be retained for maximum one (1) year after the matter
at hand has been resolved.



To monitor activities and record our correspondence with you: To monitor our communications with
you, including to ensure service quality, compliance with procedures and for training purposes
Legal bases and retention period
Legal bases: legitimate interests (to ensure the quality of our products and services)
Retention period: The personal data will be retained for maximum one (1) years after your latest
interaction with us.



To provide you with news and marketing materials: To provide you with information by post, email,
phone, SMS, or online or social media advertisement about products and services that we offer where
such products or services are similar to those already purchased, where we otherwise have a legitimate
interest for marketing (by post or phone) that can serve as a legal basis or where you have consented
to being contacted for those purposes. We may also use your personal data for marketing selected
business partners’ products and services jointly with our products. Where required by law, we will ask
for your consent at the time we collect your data to conduct any of these types of marketing. We will
provide an option to unsubscribe or opt‐out of further communication when we collect your contact
information, and in each marketing email or you may opt out at any time by contacting us using the
details set out in the “Contact” section below
Legal bases and retention period
Legal bases: consent, legitimate interests (to keep you updated with news in relation to our
products and services).
Retention period: The personal data will be retained for maximum two (2) years after your latest
interaction with us.



To understand our customers and prospects, and to develop and tailor our products and services:
We may analyse the personal data that we hold in order to measure or understand the effectiveness
of the advertising we serve outside our own web page, and deliver relevant advertising.
Legal bases and retention period
Legal bases: legitimate interests (to ensure the quality of our products and services, allow us to
improve our products and services, and provide relevant content and advertising)
Retention period: Your personal data will be retained to comply with regulatory requirements such
as bookkeeping regulations or to the end of the applicable statutory limitation period in order to
establish, exercise or defend legal claims.
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To run our promotions and competitions: Where you are participating in promotions and
competitions, to run such promotions and competitions, including to notify you if you have won. If
you win a prize, in accordance with local law, we may make your personal data and your guests’
personal data available on our websites and social media pages and in press releases. We may also
make these details available to third parties who may need this information for prize fulfilment
purposes
Legal bases and retention period
Legal bases: legal obligations, contract performance, legitimate interests (in order to successfully
run our promotions and competitions)
Retention period: personal data will be deleted no later than 12 months after we consider that
our dialogue with the customer has ended.



To run our events: If you attend an event organised or otherwise supported by us, we may use your
personal data, including specific dietary requirements, health information and access assistance, in
connection with organizing the event
Legal bases and retention period
Legal bases: legal obligations, legitimate interests (to allow us to run our events, and to cater for
and accommodate your specific preferences and requirements during our events), explicit
consent (if required)
Retention period: retention is related to the event as such, including follow‐ups and for
maximum one (1) year. Dietary requirements/health data are however deleted directly after the
event.



In relation to fraud prevention: We and other organisations may access and use certain information to
prevent fraud as may be required by applicable law and regulation, and best practice, at any given time.
If false or inaccurate information is provided and fraud is identified or suspected, details may be passed
to fraud prevention agencies and other organisations, and may be recorded by us or them
Legal bases and retention period
Legal bases: legal obligations, legitimate interests (to ensure that you fall within our acceptable
risk profile and to assist with the prevention of crime and fraud), substantial public interest
Retention period: Your personal data will be retained to comply with regulatory requirements such
as bookkeeping regulations or to the end of the applicable statutory limitation period in order to
establish, exercise or defend legal claims.



To conduct certain checks, such as credit checks: We conduct checks including credit checks on
organizations that we have or consider to do business with. If you represent such organization, your
personal data may appear in reports/checks for the organization that you represent.
Legal bases and retention period
Legal bases: legal claims, legitimate interests (for the prevention of financial loss, crime and fraud)
Retention period: Your personal data will be retained to comply with regulatory requirements such
as bookkeeping regulations or to the end of the applicable statutory limitation period in order to
establish, exercise or defend legal claims.



To reorganise or make changes to our business: In the event that we: (i) are subject to negotiations for
the sale of our business or part thereof to a third party; (ii) are sold to a third party; or (iii) undergo a
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re‐organisation, we may need to transfer some or all of your personal data to the relevant third party
(or its advisors) as part of any due diligence process for the purpose of analysing any proposed sale or
re‐organisation. We may also need to transfer your personal data to that re‐organised entity or third
party after the sale or reorganisation for them to use for the same purposes as set out in this privacy
policy.
Legal bases and retention period
Legal bases: legitimate interests (in order to allow us to change our business), legal obligation
Retention period: Your personal data will be retained to comply with regulatory requirements such
as bookkeeping regulations or to the end of the applicable statutory limitation period in order to
establish, exercise or defend legal claims.


To comply with legal and regulatory obligations: We may process your personal data to comply with
our legal and regulatory requirements, which may include disclosing your personal data to third parties,
including insurers, courts and/or regulators or law enforcement agencies in connection with enquiries,
proceedings or investigations by such parties anywhere in the world or where compelled to do so
Legal bases and retention period
Legal bases: legal obligations, legal claims, legitimate interests (to cooperate with law
enforcement and regulatory authorities)
Retention period: Your personal data will be retained to comply with regulatory requirements such
as bookkeeping regulations or to the end of the applicable statutory limitation period in order to
establish, exercise or defend legal claims.



To conduct recruitment processes: We may process your personal data to conduct efficient
recruitment processes, which may include disclosing your personal data to third parties, including
recruitment firms
Legal bases and retention period
Legal bases: contract performance, legitimate interests (to run our business).
Retention period: Your personal data will be retained during the recruitment process and may
then be kept to the end of the applicable statutory limitation period in order to establish, exercise
or defend legal claims, or as long as it is needed to comply with regulatory requirements such as
bookkeeping regulations.

If you have any questions about the legal bases we rely on, please contact us using the details set out in the
“Contact” section below.
Disclosure of your information
In addition to the third parties mentioned above, we may also disclose your personal data to any member of the
MH group, which means our subsidiaries, our ultimate holding company and its subsidiaries, who may use it in
connection with any of the purposes set out above. We will also share your personal data with third party service
providers (such as providers of marketing, IT or administrative services) who may process it on our behalf for
any of the purposes set out above.
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3. How we protect your personal data
Where is your personal data stored?
The data that we collect from you may be transferred to, and stored at, a destination outside the EU/EEA. It may
also be processed by staff operating outside the EU/EEA who work for us or for one of our suppliers. Such staff
may be engaged in, among other things, the fulfilment of your order, the processing of your payment details or
the provision of support services.
How long is your personal data stored for?
The personal data that we hold about you will not be kept for longer than is permitted by law and will only be
kept for as long as necessary with respect to any purpose set out under the heading “Why we process personal
data and on what legal bases” above.
In addition to retention which is directly related to the processing purposes set out above, we may keep
personal data to the end of the applicable statutory limitation period in order to establish, exercise or
defend legal claims, or to comply with regulatory requirements such as bookkeeping regulations.
Disclosure of your information outside the EEA
Where we transfer personal data from inside the European Economic Area (the EEA) to outside the EEA, we only
do it in order to fulfil the processing purposes set out above. In case of transfers, we may be required to take
specific additional measures to safeguard the relevant personal data. Certain countries outside the EEA have
been approved by the European Commission as providing essentially equivalent protections to EEA data
protection laws and, therefore, no additional safeguards are required to export personal data to these
jurisdictions. In countries that have not had these approvals, we will use appropriate safeguards to protect any
personal data being transferred, such as EU Commission‐approved model contractual clauses or binding
corporate rules permitted by applicable legal requirements.
Please contact us using the details set out in the “Contact” section below if you would like to see a copy of the
specific safeguards applied to the export of your personal data.
Protection of your personal data
We have implemented appropriate technical and organizational measures for the protection of personal data.
All information you provide to us is stored on our secure servers.
Any payment transactions will be encrypted using SSL technology.
Where you have chosen a username and created a password, you are responsible for treating your credentials
confidentially. We hence ask you not to share these with anyone.
Unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. Although we will do
our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of personal data transmitted ‐ any
transmission is at your own risk.

4. Your rights and contacting us
Marketing
You have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. We will usually inform
you and collect your consent (before collecting your data) if we intend to use your data for such purposes or if
we intend to disclose your information to any third party for such purposes. You can exercise your right to
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prevent such processing by checking certain boxes on the forms we use to collect your data or clicking
unsubscribe at the bottom of the emails we send to you for marketing purposes. You can also exercise the right
at any time privacy‐norway@moethennessy.com.
Updating information
We will use reasonable endeavours to ensure that your personal data is accurate. We kindly ask that you notify
us of any changes to the personal data that you have provided to us by contacting your usual MH contact person
or the MH department that you have been in contact with.
Rights for natural persons under the GDPR
Under the GDPR, natural persons have the following rights:


right to be informed about how their personal data is used;



right of access to their personal data, including to obtain a copy;



right to request rectification of their personal data and complete any incomplete personal data;



right to request deletion of their personal data (which we may be obliged to comply with); and



right to request restriction of how their personal data is processed whilst a raised inquiry is considered.

In addition, under certain conditions, natural persons have the right to:


where processing is based on consent, withdraw the consent;



ask us to transmit the personal data they have provided and that we still hold about them to a third
party electronically;



object to any processing of personal data that we process on the “legitimate interests” or “public
interests” grounds, unless our reasons for the underlying processing outweigh their interests, rights
and freedoms; and



object to direct marketing (including any profiling for such purposes) at any time.

These rights are subject to certain exemptions to safeguard the public interest (e.g. the prevention or detection
of crime) and our interests (e.g. the maintenance of legal privilege), and may not all be available in the country
in which you are based.
If you have the right to do so, you can exercise these rights by contacting us using the details set out in the
“Contact” section below.
If you are not satisfied with our use of your personal data or our response to any exercise of these rights you
have the right to complain to Datatilsynet, the local data protection authority in Norway. Complaints should be
sent by mail to the following address: P.O. Box 458 Sentrum, 0105 Oslo. Further information can be found on
the website http://www.datatilsynet.no
Contact
Questions, comments and requests regarding this privacy policy are welcomed and should be addressed to ´the
following email address: dpo.rh@moethennessy.com or privacy‐norway@moethennessy.com.
By mail to the following address: To the Data Protection Officer, 43 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris.
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5. Updates to this Privacy Policy
Any changes we may make to this Privacy policy will be posted on this page and, where appropriate, notified to
you by e‐mail. Please check back frequently to see any updates or changes to this privacy policy.
Last update: November 2019.
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Legal bases for processing of personal data under the GDPR
(a) Consent: the individual has given clear consent to process their personal data for the specific purpose at
hand.
(b) Contract performance: the processing is necessary for MH to perform contractual duties towards an
individual, or because MH has been asked by the individual to take specific steps before entering into a contract.
(c) Legal obligation: the processing is necessary for MH to comply with a legal obligation, such as bookkeeping
regulations or appropriately securing that alcoholic beverages are not sold to individuals that are under age.
(d) Vital interests: the processing is necessary to protect someone’s life.
(e) Public task: the processing is necessary for MH to perform a task in the public interest or for MH's official
functions, and the task or function has a clear basis in law.
(f) Legitimate interests: the processing is necessary for MH's legitimate interests or the legitimate interests of a
third party, unless there is a good reason to protect the individual’s personal data which overrides those
legitimate interests.
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Personvernerklæring ‐ Moët Hennessy Norge AS
Moët Hennessy‐gruppen er opptatt av å respektere personvernet ditt og å beskytte personopplysninger.
Denne personvernerklæringen angir hvordan Moët Hennessy Norge AS (heretter kalt "MH" eller "vi" i enhver
form) behandler personopplysninger.
Denne personvernerklæringen gjelder deg dersom
‐ du er en kontaktperson som representerer en nåværende, tidligere eller potensiell kunde eller leverandør til
oss,
‐ du deltar i arrangementene eller kampanjene våre eller på annen måte samhandler med oss, eller hvis
‐ du søker en stilling hos MH
For besøkende på nettstedet til https://moethennessynordic.com/ viser vi til Nettstedets personvernerklæring.
Ytterligere personvernerklæringer/varsler vedrørende særlige forhold eller situasjoner kan gjelde i tillegg til
denne personvernerklæringen.
Denne personvernerklæringen dekker følgende områder:
1.

Hvilke personopplysninger vi samler inn

2.

Hvorfor vi behandler personopplysninger og på hvilke behandlingsgrunnlag

3.

Hvordan vi beskytter personopplysningene dine

4.

Dine rettigheter og hvordan kontakte oss

5.

Oppdateringer av denne erklæringen

1.

Hvilke personopplysninger vi samler inn



Informasjon om deg: navnet ditt, adresse, e‐postadresse, telefonnummer, konto i sosiale medier,
kjønn, fødselsdato eller bilde, eller opplysninger om arbeidsgiveren din, din stilling eller utdanning
/kvalifikasjoner samt stillinger du har søkt på hos MH



Transaksjonsopplysninger og kjøpshistorikk: opplysninger om kjøp og andre transaksjoner, inkludert
leveringsadresse og opplysninger om kjøpte produkter



Betalingsopplysninger: betalingsopplysninger benyttet til å kjøpe våre produkter og tjenester, for
eksempel kreditt‐/debetkortnummer og utløpsdato



Informasjon vi samler om din deltakelse i våre kampanjer og konkurranser eller deltakelse på
arrangementene våre: informasjon gitt i søknadsskjemaene dine, opptak du eller vi har gjort,
opplysninger om gjester i forbindelse med kampanjer og konkurranser du har deltatt i eller vunnet,
eller annet informasjon relatert til din deltakelse på arrangementer, inkludert eventuelle krav til kost
og tilgangshjelp du måtte ha



Informasjon om interessene dine: opplysninger om hobbyer eller aktiviteter du utøver, opplysninger
om dine personlige interesser
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Informasjon
om
markedsføringspreferanser:
opplysninger
om
markedsførings‐
og
kommunikasjonspreferanser og informasjon vi samler inn som hjelper oss med å bestemme hvilke
produkter og tjenester som kan være av interesse for deg



Informasjon om undersøkelser: svarene dine på markedsundersøkelser som vi utfører



Vår korrespondanse med deg: inkludert enhver tilbakemelding, klager og kommentarer fra deg via
telefon, e‐post eller sosiale medier, eller opptegninger av all online, papir eller personlig
korrespondanse og interaksjoner mellom oss. Hvis du har kommunisert med oss på telefon, samler vi
informasjon om telefonnummeret som ble brukt til å ringe oss

Kilder til personopplysninger
Vi samler inn mye av personopplysningene vi har om deg direkte fra deg eller fra din interaksjon med oss, eller
fra sosiale mediesider. Vi kan også motta personopplysningene dine fra andre kilder, inkludert
forretningsforbindelser, underleverandører av tekniske‐, betalings‐ og leveransetjenester, reklamenettverk,
analyseleverandører, leverandør av søkeinformasjon, kredittreferansebyråer, databaser mot bedrageri og andre
tredjepartsdatabaser, inkludert sanksjonslister, og forretningsinformasjon og forskningsverktøy samt fra alle
kontaktpersoner hvis opplysninger du har gitt når du søker på en stilling hos MH.
Spesielle kategorier av personopplysninger og andre "sensitive" personopplysninger
I henhold til gjeldende personopplysningslov anses noen kategorier av personopplysninger som spesielt
sensitive og er derfor underlagt ytterligere beskyttelse. Dette er personopplysninger om helse, rasemessig eller
etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs tro, fagforeningsmedlemskap eller seksuell legning, og genetiske
og biometriske data. Informasjon om straffedom og lovbrudd blir også ansett som sensitiv i henhold til gjeldende
personopplysningslov.
I begrensede tilfeller vil vi behandle sensitive personopplysninger, for eksempel når vi håndterer forespørsler
om spesiell medisinsk hjelp eller adgangshjelp eller dine spesifikke kostholdskrav i forbindelse med
arrangementer, som kan indikere din religiøse tro, f.eks. valg av halal eller koshermåltid, eller der vi foretar
bakgrunnssjekk av deg, som kan avdekke informasjon om tidligere straffedommer. Vi håndterer disse sensitive
personopplysningene i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.
2.

Hvorfor vi behandler personopplysninger og på hvilke behandlingsgrunnlag

I henhold til Europeiske lover om databeskyttelse (European Data Protection Laws) må vi etablere og informere
deg om et behandlingsgrunnlag eller "grunnlag" for vår bruk av personopplysningene dine. For hver bruk som
er nevnt nedenfor, angir vi formålet for bruk og utlevering, og det behandlingsgrunnlaget eller grunnlagene vi
baserer bruken på. En forklaring på hvert av behandlingsgrunnlagene finner du i slutten av dokumentet.
Avhengig av hvordan du samhandler med oss, vil vi bruke personopplysningene dine for følgende formål:



For å administrere våre kunde‐ eller leverandørkontrakter: Å utføre våre avtaleforpliktelser
overfor våre kunder og leverandører og for å sikre deres oppfyllelse av kontrakter overfor oss,
inkludert å ordne levering, utføre eller avbestille ordrer og sikre betaling, for å gi deg
informasjonen, produkter og tjenester som du ber om fra oss, og for å varsle deg om endringer
vedrørende våre produkter og tjenester
 Behandlingsgrunnlag og oppbevaringsperiode
Behandlingsgrunnlag: Gjennomføring av kontrakt, berettigede interesser (for å gjøre oss i stand
til å utføre våre forpliktelser og levere produkter og tjenester til deg eller for å varsle deg om
endringer i våre produkter og tjenester)
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Oppbevaringsperiode: Personopplysningene dine vil bli oppbevart for å oppfylle regulatoriske
krav som for eksempel bokføringsregler eller til utløpet av gjeldende lovbestemte
foreldelsesfrist for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


For å kommunisere effektivt med deg: For å svare på spørsmålene dine, kommentarer, klager eller
annen kommunikasjon, inkludert spørsmål relatert til produktene våre
Behandlingsgrunnlag og oppbevaringsperiode
Behandlingsgrunnlag: berettigede interesser (for at vi skal kunne korrespondere med deg og
levere produkter og tjenester til deg), rettskrav
Oppbevaringsperiode: Personopplysningene blir oppbevart i maksimalt ett (1) år etter at saken
er løst.



For å overvåke aktiviteter og registrere vår korrespondanse med deg: For å overvåke
kommunikasjonen med deg, inkludert for å sikre servicekvalitet, overholdelse av prosedyrer og for
opplæringsformål
Behandlingsgrunnlag og oppbevaringsperiode
Behandlingsgrunnlag: berettigede interesser (for å sikre kvaliteten på våre produkter og
tjenester)
Oppbevaringsperiode: Personopplysningene blir oppbevart i maksimalt ett (1) år etter din siste
interaksjon med oss.



For å gi deg nyheter og markedsføringsmateriell: Å gi deg informasjon via post, e‐post, telefon, SMS
eller online eller reklame i sosiale medier om produkter og tjenester som vi tilbyr der slike produkter
eller tjenester ligner de som allerede er kjøpt, hvor vi har ellers en berettiget interesse i markedsføring
(per post eller telefon) som kan tjene som et behandlingsgrunnlag eller der du har samtykket til å bli
kontaktet for disse formålene. Vi kan også bruke personopplysningene dine til å markedsføre utvalgte
forretningspartners produkter og tjenester sammen med våre produkter. Der det kreves i lov, vil vi be
om ditt samtykke på det tidspunktet vi samler inn opplysningene dine for å utføre noen av disse
markedsføringstypene. Vi vil gi deg mulighet for å melde deg av eller reservere deg mot videre
kommunikasjon når vi samler inn kontaktinformasjonen din, i hver markedsføringse‐post, eller du kan
når som helst reservere deg ved å kontakte oss ved å bruke opplysningene som fremkommer av
«kontakt»‐seksjonen under.
Behandlingsgrunnlag og oppbevaringsperiode
Behandlingsgrunnlag: Samtykke, berettigede interesser (for å holde deg oppdatert med nyheter
vedrørende våre produkter og tjenester).
Oppbevaringsperiode: Personopplysningene blir oppbevart i maksimalt to (2) år etter din siste
interaksjon med oss.



For å forstå våre kunder og potensielle kunder, og for å utvikle og skreddersy våre produkter og
tjenester: Vi kan analysere personopplysningene vi har for å måle eller forstå effektiviteten av
annonseringen vi foretar utenom vår egen nettside, og levere relevant annonsering.
Behandlingsgrunnlag og oppbevaringsperiode
Behandlingsgrunnlag: berettigede interesser (for å sikre kvaliteten på våre produkter og tjenester,
for at vi skal kunne forbedre våre produkter og tjenester, og tilby relevant innhold og reklame)
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Oppbevaringsperiode: Personopplysningene dine blir oppbevart for å oppfylle regulatoriske krav
som for eksempel bokføringsregler eller til utløpet av gjeldende lovbestemte foreldelsesfrist for å
fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


For å gjennomføre kampanjer og konkurranser: Når du deltar i kampanjer og konkurranser, å
gjennomføre slike kampanjer og konkurranser, inkludert for å varsle deg om du har vunnet. Hvis du
vinner en premie, i samsvar med lokal lovgivning, kan vi gjøre personopplysningene dine og dine
gjesters personopplysninger tilgjengelig på våre nettsider og i sosiale medier og i pressemeldinger. Vi
kan også gjøre disse opplysningene tilgjengelige for tredjeparter som kan trenge denne informasjonen
med det formål å oppfylle premien.
Behandlingsgrunnlag og oppbevaringsperiode
Behandlingsgrunnlag: Rettslige forpliktelser, Gjennomføring av kontrakt, berettigede interesser
(for å kunne gjennomføre våre kampanjer og konkurranser på en vellykket måte)
Oppbevaringsperiode: Personopplysninger vil bli slettet senest 12 måneder etter at vi vurderer
at vår dialog med kunden er avsluttet.



For å gjennomføre arrangementene våre: Hvis du deltar på et arrangement organisert av, eller på
annen måte støttet av oss, kan vi bruke personopplysningene dine, inkludert spesifikke diettkrav,
helseinformasjon og tilgangsassistanse, i forbindelse med organisering av arrangementet
Behandlingsgrunnlag og oppbevaringsperiode
Behandlingsgrunnlag: rettslige forpliktelser, berettigede interesser (for at vi skal kunne
gjennomføre arrangementene våre, og for å imøtekomme dine spesifikke preferanser og krav
under våre arrangementer), eksplisitt samtykke (hvis nødvendig)
Oppbevaringsperiode: oppbevaring er relatert til arrangementet som sådan, inkludert oppfølging
for maksimalt ett (1) år. Diettkrav/ helseopplysninger blir imidlertid slettet rett etter
arrangementet.



Vedrørende forebygging av svindel: Vi og andre organisasjoner kan få tilgang til og bruke visse
opplysninger for å forhindre svindel slik dette til enhver tid kreves av gjeldende lov, forskrift og
mønsterpraksis. Hvis falsk eller unøyaktig informasjon blir gitt og svindel oppdages eller mistenkes, kan
opplysninger bli gitt til byråer for forebygging av svindel og andre organisasjoner, og kan bli nedtegnet
av oss eller dem.
Behandlingsgrunnlag og oppbevaringsperiode
Behandlingsgrunnlag: rettslige forpliktelser, berettigede interesser (for å sikre at du faller
innenfor vår akseptable risikoprofil og for å bistå med forebygging av kriminalitet og svindel),
viktige allmenne interesser
Oppbevaringsperiode: Personopplysningene dine blir oppbevart for å oppfylle regulatoriske krav
som for eksempel bokføringsregler eller til utløpet av gjeldende lovbestemte foreldelsesfrist for å
fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.



For å gjennomføre visse kontroller, for eksempel kredittsjekk: Vi utfører kontroller inkludert
kredittsjekker av organisasjoner som vi har gjort eller vurderer å gjøre forretninger med. Hvis du
representerer en slik organisasjon, kan personopplysningene dine vises i rapporter/kontroller for
organisasjonen du representerer.
Behandlingsgrunnlag og oppbevaringsperiode
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Behandlingsgrunnlag: rettskrav, berettigede interesser (for å forhindre økonomisk tap,
kriminalitet og svindel)
Oppbevaringsperiode: Personopplysningene dine blir oppbevart for å oppfylle regulatoriske krav
som for eksempel bokføringsregler eller til utløpet av gjeldende lovbestemte foreldelsesfrist for å
fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


For å reorganisere eller gjøre endringer i vår virksomhet: I det tilfelle at vi: (i) er gjenstand for
forhandlinger om salg av vår virksomhet eller deler av denne til en tredjepart; (ii) selges til en tredjepart;
eller (iii) gjennomgår en omorganisering, kan vi ha behov for å overføre deler av eller alle
personopplysningene dine til den aktuelle tredjeparten (eller dens rådgivere) som en del av enhver due
diligence‐prosess med det formål å analysere et eventuelt foreslått salg eller reorganisering. Vi kan også
ha behov for å overføre personopplysningene dine til den omorganiserte enheten eller tredjepart etter
salget eller omorganisering for at de skal kunne benyttes til samme formål som beskrevet i denne
personvernerklæringen.
Behandlingsgrunnlag og oppbevaringsperiode
Behandlingsgrunnlag: Berettigede interesser, (for at vi skal kunne endre virksomheten), rettslige
forpliktelser
Oppbevaringsperiode: Personopplysningene dine blir oppbevart for å oppfylle regulatoriske krav
som for eksempel bokføringsregler eller til utløpet av gjeldende lovbestemte foreldelsesfrist for å
fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.



For å oppfylle rettslige og regulatoriske forpliktelser: Vi kan behandle personopplysningene dine for å
oppfylle rettslige og regulatoriske krav, som kan omfatte utlevering av personopplysningene dine til
tredjeparter, inkludert forsikringsselskaper, domstoler og/eller tilsynsmyndigheter eller
rettshåndhevelsesbyråer i forbindelse med forespørsler, prosesser eller etterforskning ved slike parter
hvor som helst i verden eller hvor vi er tvunget til å gjøre det
Behandlingsgrunnlag og oppbevaringsperiode
Behandlingsgrunnlag: Rettslige forpliktelser, rettskrav, berettigede interesser (å samarbeide med
rettshåndhevere og regulatoriske myndigheter)
Oppbevaringsperiode: Personopplysningene dine blir oppbevart for å oppfylle regulatoriske krav
som for eksempel bokføringsregler eller til utløpet av gjeldende lovbestemte foreldelsesfrist for å
fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.



For å gjennomføre rekrutteringsprosesser: Vi kan behandle personopplysningene dine for å
gjennomføre effektive rekrutteringsprosesser, som kan omfatte å utlevere personopplysningene dine
til tredjeparter, inkludert rekrutteringsbyråer.
Behandlingsgrunnlag og oppbevaringsperiode
Behandlingsgrunnlag: Gjennomføring av kontrakt, berettigede interesser (å drive vår virksomhet).
Oppbevaringsperiode: Personopplysningene dine blir oppbevart under rekrutteringsprosessen og
kan deretter oppbevares til slutten av gjeldende lovbestemte foreldelsesfrist for å fastsette, gjøre
gjeldende eller forsvare rettskrav, eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle forskriftskrav som
for eksempel bokføringsregler.

Hvis du har spørsmål om behandlingsgrunnlagene vi baserer oss på, kan du kontakte oss ved å bruke detaljene
beskrevet i «kontakt»‐seksjonen nedenfor.
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Utlevering av opplysningene dine
I tillegg til tredjepartene nevnt over, kan vi også utlevere personopplysningene dine til ethvert medlem av MH‐
gruppen, som betyr datterselskapene våre, vårt øverste konsernselskap og dets datterselskaper, som kan
benytte dem i forbindelse med et av formålene som er angitt ovenfor. Vi vil også dele personopplysningene dine
med tredjepart tjenesteleverandører (for eksempel leverandører av markedsføring, IT eller administrative
tjenester) som kan behandle dem på våre vegne for ethvert av formålene angitt ovenfor.
3. Hvordan vi beskytter personopplysningene dine
Hvor blir personopplysningene dine lagret?
Opplysningene vi samler inn fra deg kan overføres til, og lagres i en destinasjon utenfor EU / EØS. De kan også
behandles av personale som opererer utenfor EU/EØS som jobber for oss eller for en av våre leverandører. Slikt
personale kan være engasjert for blant annet oppfyllelse av bestillingen din, behandlingen av
betalingsopplysningene dine eller ved levering av støttetjenester.
Hvor lenge lagres personopplysningene dine?
Personopplysningene som vi har om deg, blir ikke oppbevart lenger enn loven tillater, og vil bare bli oppbevart
så lenge som nødvendig med hensyn til de formål som er angitt under overskriften "Hvorfor vi behandler
personopplysninger og på hvilket behandlingsgrunnlag" ovenfor.
I tillegg til oppbevaring som er direkte relatert til behandlingsformålene beskrevet ovenfor, kan vi
oppbevare personopplysninger til utløpet av gjeldende lovbestemte foreldelsesfrist for å fastsette,
gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller for å overholde regelverkskrav som for eksempel
bokføringsregler.
Utlevering av opplysningene dine til utenfor EØS
Overfører vi personopplysninger fra Det europeiske økonomiske området (EØS) til utenfor EØS, gjør vi det bare
for å oppfylle behandlingsformålene beskrevet ovenfor. I tilfelle overføring, kan vi bli pålagt å treffe spesifikke
tilleggstiltak for å beskytte de relevante personopplysningene. Enkelte land utenfor EØS‐området er godkjent av
EU‐kommisjonen for å gi i det vesentlige likeverdig beskyttelse som EØS personopplysningslovgivning, og det
kreves derfor ingen ekstra sikkerhetstiltak for å eksportere personopplysninger til disse jurisdiksjonene. For land
som ikke har slik godkjenning, vil vi benytte egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som blir
overført, for eksempel EU‐kommisjonens godkjente standardkontrakt eller bindende selskapsregler tillatt etter
gjeldende juridiske krav.
Vennligst kontakt oss ved å bruke detaljene som er angitt i "Kontakt"‐seksjonen nedenfor hvis du vil se en kopi
av de spesifikke sikkerhetstiltakene som er brukt for eksport av personopplysningene dine.
Beskyttelse av personopplysningene dine
Vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske tiltak for beskyttelse av personopplysninger.
All informasjon du gir oss lagres på våre sikre servere.
Alle betalingstransaksjoner blir kryptert ved bruk av SSL‐teknologi.
Der du har valgt et brukernavn og opprettet et passord, er du ansvarlig for å behandle legitimasjonen din
konfidensielt. Vi ber deg derfor om ikke å dele disse med noen.
Dessverre er overføring av informasjon via Internett ikke helt sikker. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte
dine personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten for overførte personopplysninger ‐ all overføring
skjer på egen risiko.
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4. Dine rettigheter og hvordan kontakte oss
Markedsføring
Du har rett til å be oss om ikke å behandle personopplysningene dine i markedsføringsøyemed. Vi vil vanligvis
informere deg og innhente samtykke fra deg (før vi samler inn opplysningene dine) hvis vi har tenkt å bruke
opplysningene dine for slike formål, eller hvis vi har til hensikt å utlevere opplysningene til noen tredjepart for
slike formål. Du kan utøve din rett til å hindre slik behandling ved å krysse av i visse bokser på skjemaene vi
bruker for å samle inn opplysningene dine eller melde deg av nederst i e‐postmeldingene vi sender til deg i
markedsføringsøyemed. Du kan også når som helst utøve rettigheten på privacy‐norway@moethennessy.com.
Oppdatere opplysninger
Vi vil bestrebe oss for å sikre at personopplysningene dine er korrekte. Vi ber deg om å varsle oss om endringer
i personopplysningene du har gitt oss ved å kontakte din vanlige MH‐kontaktperson eller MH‐avdelingen som
du har vært i kontakt med.
Rettigheter for fysiske personer under GDPR
I henhold til GDPR har fysiske personer følgende rettigheter:



rett til å bli informert om hvordan deres personopplysninger benyttes;



rett til tilgang til deres personopplysninger, inkludert å motta en kopi;



rett til å be om retting av deres personopplysninger og å komplettere ufullstendige personopplysninger;



rett til å be om sletting av deres personopplysninger (som vi kan være forpliktet til); og



rett til å be om begrensning av hvordan personopplysningene deres behandles mens en reist
henvendelse vurderes.

I tillegg har fysiske personer under visse vilkår rett til:



der behandlingen er basert på samtykke, trekke samtykket tilbake;



be oss om å elektronisk overføre personopplysningene de har gitt, og som vi fremdeles innehar om
dem til en tredjepart;



protestere mot behandling av personopplysninger som vi behandler på grunnlag av "berettigede
interesser" eller "allmenhetens interesser", med mindre våre grunner for den underliggende
behandlingen overstiger deres interesser, rettigheter og frihet; og



til enhver tid protestere mot direkte markedsføring (inkludert profilering for slike formål).

Disse rettighetene er underlagt visse unntak for å ivareta allmennhetens interesse (f.eks. forebygging eller
avdekking av kriminalitet) og våre interesser (f.eks. opprettholdelse av advokaters taushetsplikt), og det er ikke
sikkert at alle er tilgjengelige i landet du er basert i.
Hvis du har slik rett, kan du utøve disse rettighetene ved å kontakte oss ved å benytte opplysningene som
fremkommer i "Kontakt"‐seksjonen nedenfor.
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Hvis du ikke er fornøyd med vår bruk av personopplysningene dine eller vårt svar på din utøvelse av disse
rettighetene, har du rett til å klage til Datatilsynet som er den den lokale personvernmyndigheten i Norge. Klager
sendes per post til følgende adresse: P.b. 458 Sentrum, 0105 Oslo. Ytterligere informasjon finner du på
nettstedet http://www.datatilsynet.no
Kontakt
Spørsmål, kommentarer og forespørsler angående denne personvernerklæringen er velkomne og adresseres til
følgende e‐postadresse: dpo.rh@moethennessy.com eller privacy‐norway@moethennessy.com
Med post til følgende adresse: Til the Data Protection Officer, 43 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris.

5. Oppdateringer av denne personvernerklæringen
Eventuelle endringer vi gjør i denne personvernerklæringen vil bli lagt ut på denne siden og eventuelt meddeles
deg via e‐post. Vennligst sjekk ofte for å se eventuelle oppdateringer eller endringer i denne
personvernerklæringen.
Siste oppdatering: november 2019.
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Behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger i medhold av GDPR
(a) Samtykke: den enkelte har gitt klart samtykke til å behandle personopplysningene sine for det spesifikke
formålet.
(b) Gjennomføring av kontrakt: behandlingen er nødvendig for at MH skal utføre sine kontraktsforpliktelser
overfor individet, eller fordi MH har blitt bedt av individet om å ta bestemte skritt før kontrakt inngås.
(c) Rettslig forpliktelse: behandlingen er nødvendig for at MH skal overholde en rettslig forpliktelse, for
eksempel bokføringsregler eller på passende måte sikre at alkoholholdige drikker ikke selges til
mindreårige.
(d) Vitale interesser: behandlingen er nødvendig for å beskytte noens liv.

(e) Offentlig oppgave: behandlingen er nødvendig for at MH skal utføre en oppgave i offentlighetens
interesse eller for MHs offisielle funksjoner, og hvor oppgaven eller funksjonen har et klart grunnlag i lov.
(f) Berettigede interesser: behandlingen er nødvendig for MHs berettigede interesser eller tredjeparts
berettigede interesser, med mindre det er en god grunn til å beskytte den enkeltes personopplysninger
som går foran nevnte berettigede interesser.

