Moët Hennessy Sverige AB

Privacy Policy ‐ Moët Hennessy Sverige AB
The Moët Hennessy group is committed to respecting your privacy and protecting personal data.
This privacy policy sets out how Moët Hennessy Sverige AB (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



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
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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 to 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)
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 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 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 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.



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
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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
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
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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. For discrimination claims, the statutory limitation period is two (2) years
in Sweden.

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.
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
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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
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‐sweden@moethennessy.com.
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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 the Swedish Data Protection Authority (Datainspektionen), Box 8114, 104 20
Stockholm, Tel: 08‐657 61 00 or e‐mail: datainspektionen@datainspektionen.se.
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‐sweden@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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Integritetspolicy ‐ Moët Hennessy Sverige AB
Moët Hennessy‐koncernen är fast beslutna att respektera din integritet och att skydda personuppgifter.
Denna integritetspolicy beskriver hur Moët Hennessy Sverige AB (hädanefter benämnd "MH" eller "vi" i någon
form) behandlar personuppgifter.
Denna integritetspolicy är tillämplig ifall:
‐ du är en kontaktperson som representerar en nuvarande, före detta eller potentiell kund eller levernatör till
oss,
‐ du deltar i våra event eller kampanjer, eller annars interagerar med oss, eller om
‐ du söker jobb hos MH
För webbplatsbesökare på https://moethennessynordic.com/ hänvisar vi till vår integritetspolicy för
webbplatsen.
Ytterligare integritetspolicyer/Integritetsmeddelanden kan för specifika situationer vara tillämpliga i tillägg till
denna Integritetspolicy.
Denna integritetspolicy omfattar följande områden:
1.

Vilka personuppgifter vi samlar in

2.

Varför vi behandlar personuppgifter och på vilka rättsliga grunder

3.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

4.

Dina rättigheter och hur du kontaktar oss

5.

Uppdateringar av denna policy

1. Vilka personuppgifter vi samlar in


Information om dig: ditt namn, adress, e‐postadress, telefonnummer, information om konton på
sociala medier, kön, födelsedatum eller fotografi, eller information om din arbetsgivare och din
befattning eller utbildning/kvalificeringar såväl som befattningar du har sökt om anställning för hos MH.



Transaktionsinformation och köphistorik: information om köp och andra transaktioner, inklusive
leveransadress och information om köpta produkter.



Betalningsinformation: betalningsinformation kopplad till köp av våra produkter och tjänster, såsom
kredit‐/betalkortsnummer och utgångsdatum.



Information som vi samlar in om ditt deltagande i våra kampanjer och tävlingar eller när du deltar i
våra event: information som du lämnar i formulär, inspelningar som du eller vi har gjort, information
om gäster i samband med kampanjer eller tävlingar där du har deltagit eller vunnit, eller annan
information relaterad till ditt deltagande i event, inklusive krav på kost eller assistansbehov som du kan
ha.



Information om dina intressen: information om hobbies eller aktiviteter som du ägnar dig åt,
information om dina personliga intressen.
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Information om dina preferenser för marknadsföring: information om dina preferenser för
marknadsföring och kommunikation som vi samlar in för att hjälpa oss att bestämma vilka produkter
och tjänster som kan vara av intresse för dig.



Enkätinformation: dina svar på marknadsenkäter som vi genomför.



Vår korrespondens med dig: inklusive feedback, klagomål och kommentarer från dig via telefon, e‐
post eller sociala medier, eller dokumentation av online‐, pappers eller personlig korrespondens och
interaktion oss emellan. Om du har kommunicerat med oss via telefon, kommer vi att samla in
information om det telefonnummer som använts för att ringa oss.

Källor för personuppgifter
Vi samlar in mycket av de personuppgifter som vi har om dig direkt från dig när du interagerar med oss eller via
sociala medier. Vi kan också få dina personuppgifter från andra källor, inklusive affärspartners,
underleverantörer för tekniska‐, betal‐, och leveranstjänster, reklamnätverk, leverantörer av analystjänster,
leverantörer av sökinformationstjänster, kreditupplysningsfirmor, databaser för antikorruption och andra
tredjepartsdatabaser, inklusive sanktionslistor, och affärsinformation och sökverktyg såväl som från
kontaktpersoner vars uppgifter du har lämnat när du har sökt jobb hos MH.
Särskilda kategorier av personuppgifter och andra "känsliga" personuppgifter
Enligt tillämplig dataskyddslag, anses vissa kategorier av personuppgifter vara särskilt känsliga och omfattas
därför av ett förstärkt skydd. Dessa personuppgifter rör hälsa, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös
övertygelse, medlemskap i fackförening eller sexuell läggning, och genetisk och biometrisk data. Information om
fällande brottmålsdomar och lagöverträdelser anses också vara känsliga enligt tillämplig dataskyddslag.
Under begränsade omständigheter kommer vi att behandla känsliga personuppgifter, till exempel, när vi
behandlar begäran om särskild medicinsk hjälp eller assistansbehov eller dina särskilda kostkrav i samband med
event, vilket kan indikera din religiösa övertygelse, t.ex. val av halal‐ eller kosherkost, eller där vi genomför vissa
bakgrundskontroller om dig, vilka kan avslöja information om tidigare lagöverträdelser. Vi behandlar sådana
känsliga personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslag.
2. Varför vi behandlar personuppgifter och på vilka rättsliga grunder
Enligt europeiska dataskyddslagar (Europeiska dataskyddslagar) behöver vi fastställa och informera dig om ett
rättsligt stöd eller "grund" för vår användning av dina personuppgifter. För varje användning som nämns nedan
anger vi det syfte för vilket vi använder och delar dina personuppgifter, och den eller de rättsliga grunder som
vi förlitar oss på och som fungerar som en grund för vår användning. En förklaring av var och en av de rättsliga
grunderna finns i slutet av dokumentet.
Beroende på hur du interagerar med oss, kommer vi att använda dina personuppgifter för följande ändamål:


För att hantera våra kund‐ eller leverantörsavtal: För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden
gentemot våra kunder och leverantörer och för att säkerställafullgörandet av deras åtaganden
gentemot oss, inklusive att ordna leverans, att verkställa eller avbetsälla ordrar och säkerställa
betalningar, att tillhandahålla dig information, produkter och tjänster som du begär från oss, och för
att meddela dig om ändringar i vårt produkt‐ och tjänsteutbud.
Rättsliga grunder och lagringstid
Rättsliga grunder: Fullgörande av avtal, berättigade intressen (att göra det möjligt för oss att
fullgöra våra skyldigheter och tillhandahålla produkter och tjänster till dig eller att meddela dig
om ändringar i vårt produkt‐ eller tjänsteutbud).
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Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att lagras för att följa regulatoriska krav såsom
bokföringsregler eller till slutet av tillämplig preskriptionstid, i syfte att fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk.


För att kommunicera effektivt med dig: För att besvara dina frågor, kommentarer, klagomål eller
annan kommunikation, inklusive förfrågningar relaterade till våra produkter.
Rättsliga grunder och lagringstid
Rättsliga grunder: Berättigade intressen (för att göra det möjligt för oss att ha korrespondens
med dig och att tillhandahålla produkter och tjänster till dig), rättsliga anspråk.
Lagringstid: Personuppgifterna kommer att lagras under maximalt ett (1) år efter att det aktuella
ärendet är färdigbehandlat.



Att övervaka aktiviteter och registrera vår korrespondens med dig: För att övervaka vår
kommunikation med dig, inklusive att tillförsäkra kvalitet på vår service, efterlevandet av processer och
i utbildningssyfte.
Rättsliga grunder och lagringstid
Rättsliga grunder: Berättigade intressen (att säkerställa kvalitén för våra produkter och tjänster)
Lagringstid: Personuppgifterna kommer att lagras under maximalt ett (1) år efter din senaste
interaktion med oss.



För att förse dig med nyheter och marknadsföringsmaterial: För att förse dig med information via post,
e‐post, telefon, SMS, eller reklam online eller på sociala medier om produkter och tjänster som vi
erbjuder, där sådana produkter eller tjänster liknar de som redan har köpts, där vi annars har ett
berättigat intresse för marknadsföring som kan utgöra rättslig grund eller där du har samtyckt till att bli
kontaktad för sådana ändamål. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att
marknadsföra utvalda affärspartners produkter och tjänster tillsammans med våra produkter. Där så
krävs enligt lag, kommer vi att be om ditt samtycke när vi samlar in dina uppgifter för att genomföra
dessa typer av marknadsföringsåtgärder. Vi kommer att tillhandahålla en möjlighet att avanmäla sig
eller välja bort framtida kommunikation i varje marknadsföringsmail eller så kan du avanmäla dig när
som helst genom att kontakta oss på de uppgifter som anges i avsnittet "Kontakt" nedan.
Rättsliga grunder och lagringstid
Rättsliga grunder: Samtycke, berättigade intressen (för att hålla dig uppdaterad med nyheter
relaterat till våra produkter och tjänster).
Lagringstid: Personuppgifterna kommer att lagras under maximalt två (2) år efter din senaste
interaktion med oss.



För att förstå våra kunder och potentiella kunder och för att anpassa våra produkter och tjänster: Vi
kan analysera de personuppgifter som vi har tillgång till för att mäta eller förstå hur effektiv
annonsering som vi har haft utanför vår egen webbplats har varit, och för att publicera relevant
reklam.
Rättsliga grunder och lagringstid
Rättsliga grunder: Berättigade intressen (för att säkerställa kvaliten för våra produkter och
tjänster, för att göra det möjligt för oss att förbättra våra produkter och tjänster och tillhandahålla
relevant innehåll och marknadsföring).
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Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att lagras för att följa regulatoriska krav såsom
bokföringsregler eller till slutet av tillämplig preskriptionstid, i syfte att fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk.


För att genomföra våra kampanjer och tävlingar: Om du deltar i våra kampanjer och tävlingar,
kommer vi att behandla dina personuppgifter för att genomföra sådana kampanjer och tävlingar,
inklusive att meddela dig ifall du har vunnit. Om du vinner ett pris, kan vi, i enlighet med lokal
lagstiftning, göra dina och dina gästers personuppgifter tillgängliga på våra webbplatser och sidor på
sociala medier och i pressreleaser. Vi kan också göra dessa uppgifter tillgänliga till tredje parter som
behöver dessa för att kunna fullgöra skyldigheterna att tillhandahålla priserna.
Rättsliga grunder och lagringstid
Rättsliga grunder: rättsliga förpliktelser, fullgörande av avtal, berättigade intressen (för att på ett
framgångsrikt sätt genomföra våra kampanjer och tävlingar).
Lagringstid: personuppgifter kommer att raderas när det har passerat maximalt tolv (12)
månader efter att vi anser att vår dialog med kunden har avslutats.



För att genomföra våra event: Om du deltar i ett event som vi arrangerar eller annars stödjer, kan vi
använda dina personuppgifter, inklusive specifika krav på kost, hälsoinformation och behov av assistans
för tillträde, i samband med att eventet organiseras.
Rättsliga grunder och lagringstid
Rättsliga grunder: Rättsliga förpliktelser, berättigade intressen (för att göra det möjligt för oss att
genomföra våra event, och för att tillgodose dina specifika preferenser och krav under våra
event), uttryckligt samtycke (om så krävs).
Lagringstid: Lagring är kopplat till eventet som sådant, inklusive uppföljningar under maximalt
ett (1) år. Information om krav på kost/hälsodata kommer dock att raderas direkt efter eventet.



För att förhindra bedrägerier: Vi och andra organisationer kan få tillgång till och använda viss
information för att förhindra bedrägerier enligt vad som kan krävas enligt tillämpliga lagar och
föreskrifter, och sedvänja, vid varje given tidpunkt. Om falsk eller oriktig information tillhandahålls och
bedrägerier framkommer eller misstänks, kan information delas med myndigheter som ska förhindra
bedrägerier och andra organisationer, och sparas hos oss eller hos dem.
Rättsliga grunder och lagringstid
Rättsliga grunder: Rättsliga förpliktelser, berättigade intressen (för att försäkra oss om att du
faller inom vår godtagbara riskprofil och för att bidra till kampen mot brottslighet och
bedrägerier), viktigt allmänt intresse.
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att lagras för att följa regulatoriska krav såsom
bokföringsregler eller till slutet av tillämplig preskriptionstid, i syfte att fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk.



För att genomföra vissa kontroller, såsom kreditvärdighet: Vi genomför kontroller inklusive kontroller
av kreditvärdighet på organisationer som vi har, eller överväger att inleda, en affärsrelation med. Om
du företräder en sådan organisation, kan dina personuppgifter förekomma i rapporter/kontroller för
den organisation som du företräder.
Rättsliga grunder och lagringstid
Rättsliga grunder: rättsliga anspråk, berättigade intressen (för att förhindra ekonomiska förluster,
brottslighet och bedrägerier).
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Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att lagras för att följa regulatoriska krav såsom
bokföringsregler eller till slutet av tillämplig preskriptionstid, i syfte att fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk.


För att omstrukturera eller förändra vår verksamhet: För den händelse att vi: (i) är föremål för
förhandlingar om eller försäljning av vår verksamhet eller del därav till en tredje part; (ii) säljs till en
tredje part; eller (iii) undergår en omorganisation, kan vi komma att behöva överföra vissa eller samtliga
av dina personuppgifter till relevant tredje part (eller dess rådgivare) som del av en due diligence‐
process i syfte att analysera den föreslagna försäljningen eller omorganiseringen. Vi kan också komma
att behöva dela dina personuppgifter till den omorganiserade enheten eller tredje parten efter
försäljningen eller omstruktureringen för att de ska kunna använda uppgifterna för samma ändamål
som beskrivs i denna integritetspolicy.
Rättsliga grunder och lagringstid
Rättsliga grunder: berättigade intressen (för att möjliggöra för oss att ändra vår verksamhet),
rättslig förpliktelse.
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att lagras för att följa regulatoriska krav såsom
bokföringsregler eller till slutet av tillämplig preskriptionstid, i syfte att fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk.



För att efterleva lagliga och regulatoriska skyldigheter:
Vi kan behandla dina personuppgifter för att följa våra lagliga och regulatoriska krav, som kan innebära
att dina personuppgifter delas med tredje parter, inklusive försäkringsgivare, domstolar och/eller
tillsynsmyndigheter eller rättsskipande myndigheter i samband med förfrågningar, processer eller
utredningar av sådana parter var som helst i världen eller där vi är skyldiga därtill.
Rättsliga grunder och lagringstid
Rättsliga grunder: Rättslig förpliktelse, rättsliga anspråk, berättigade intressen (för att samarbeta
med rättsskipande myndigheter och tillsynsmyndigheter).
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att lagras för att följa regulatoriska krav såsom
bokföringsregler eller till slutet av tillämplig preskriptionstid, i syfte att fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk.



För att genomföra rekryteringsprocesser: Vi kan behandla dina personuppgifter för att genomföra
effektiva rekryteringsprocesser, vilket kan inkludera att dela dina personuppgifter med tredjeparter,
inklusive rekryteringsfirmor.
Rättsliga grunder och lagringstid
Rättsliga grunder: Fullgörande av avtal, berättigade intressen (att bedriva vår verksamhet).
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att lagras under rekryteringsprocessen och kan
därefter komma att sparas till slutet av tillämplig preskriptionsfrist för att fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk eller under den tid som krävs för att följa regulatoriska krav såsom
bokföringsregler. För anspråk grundat på diskriminering, är den tillämpliga preskriptionstiden två
(2) år i Sverige.

Om du har några frågor om de rättsliga grunder som vi förlitar oss på, vänligen kontakta oss enligt vad som anges
nedan i avsnittet "Kontakt" nedan.
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Delning av din information
I tillägg till de tredjeparter som nämns ovan, kan vi också komma att dela dina personuppgifter till företag inom
MH‐koncernen, vilket innebär våra dotterbolag, vårt moderbolag och dess dotterbolag, som kan använda
personuppgifterna i samband med något av de ändamål som anges ovan. Vi kommer också att dela dina
personuppgifter med tredjepartsleverantörer (såsom leverantörer av tjänster för marknadsföring, IT eller
administrativa tjänster) som kan behandla uppgiferna för vår räkning för de ändamål som anges ovan.
3. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Var lagras dina personuppgifter?
Personuppgifterna som vi samlar in från dig kan komma att överföras till, och lagras på, platser utanför EU/EES.
De kan också behandlas av personal som verkar utanför EU/EES som arbetar för oss eller för någon av våra
leverantörer. Sådan personal kan vara involverad i, bland annat, fullgörande av din order, behandling av
betalningsuppgifter eller tillhandahållande av supporttjänster.
Hur länge lagras dina personuppgifter?
De personuppgifter som vi har om dig kommer inte att lagras längre än vad som är tillåtet enligt lag och kommer
bara att sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till något av de ändamål som beskrivs under rubriken
"Varför vi behandlar personuppgifter och på vilka rättsliga grunder" ovan.
I tillägg till lagring som är direkt kopplad till de ändamål som anges ovan kan vi komma att spara
personuppgifter till slutet av tillämplig preskriptionstid, i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk eller för att följa regulatoriska krav såsom bokföringsregler.
Överföring av din information utanför EES
Ifall vi överför personuppgifter från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) till en plats utanför EES,
gör vi detta enbart i syfte att fullgöra de ändamål för behandlingarna som anges ovan. I händelse av överföring,
kan vi vara skyldiga att vidta särskilda ytterligare åtgärder för att skydda relevanta personuppgifter.
Vissa länder utanför EES har av EU‐kommissionen ansetts erbjuda väsentligen likvärdigt skydd för
personuppgifter som det skydd som uppnås genom den dataskyddslagstiftning som gäller inom EES, och då krävs
inga ytterligare säkerhetsåtgärder för att överföra personuppgifter till dessa jurisdiktioner. Vad gäller överföring
till de länder som inte erhållit detta godkännande kommer vi att tillämpa lämpliga säkerhetsåtgärder för att
skydda de personuppgifter som kommer att överföras med hjälp av, exempelvis, de av EU‐kommissionen
godkända standardavtalsklausulerna eller bindande företagsregler, i enlighet med tillämpliga legala krav.
Vänligen kontakta oss enligt vad som anges nedan i avsnittet "Kontakt" nedan om du vill se en kopia på specifika
säkerhetsåtgärder som tillämpats för överföring av dina personuppgifter.
Skydd för dina personuppgifter
Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för skydd av personuppgifter.
All information som du tillhandahåller oss lagras på säkra servrar.
Alla betalingstransaktioner kommer att krypteras med SSL‐teknik.
Om du har valt ett användarnamn och skapat ett lösenord, ansvarar du för att behandla dina användaruppgifer
konfidentiellt. Vi ber dig följaktligen att du inte delar dessa med någon.
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Tyvärr är överföring av information via Internet inte helt säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att
skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för överföring av personuppgifter ‐ överföring
sker på egen risk.
4. Dina rättigheter och kontakta oss
Marknadsföring
Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringssyfte. Vanligtvis kommer vi att
informera dig och be om ditt samtycke (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi har för avsikt att använda dina
uppgifter för sådana syften eller lämna ut dina uppgifter till en tredje part för sådana syften. Du kan utöva din
rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa i vissa rutor i de formulär som vi använder för att samla in
dina uppgifter eller genom att avregistrera dig genom att klicka på "avregistrering" i slutet av de mejl som vi
skickar till dig i marknadsföringssyfte. Du kan också utöva denna rättighet när som helst genom att maila oss på
privacy‐sweden@moethennessy.com.
Uppdatering av information
Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta. Vänligen
informera oss om det sker någon förändring av de personuppgifter du lämnat till oss genom att kontakta den
vanliga kontaktperson hos MH eller den avdelning inom MH som du har varit i kontakt med.
Rätt för fysiska personer enligt GDPR
Enligt GDPR, har fysiska personer följande rättigheter:


rätt att få information om hur deras personuppgifter används;



rätt att få tillgång till sina personuppgifter, inklusive att få en kopia;



rätt att begära rättelse av sina personuppgifter och komplettera ofullständiga personuppgifter;



rätt att begära radering av sina personuppgifter (vilket vi kan vara skyldiga att efterleva); och



rätt att begära begränsning av hur deras personuppgifter behandlas under tiden en förfrågan
behandlas.

Du har dessutom, under särskilda omständigheter, rätt att:


ta tillbaka ditt samtycke om behandlingen är baserad på samtycke;



be oss att på elektronisk väg överföra de personuppgifter som du har lämnat till oss och som vi
fortfarande innehar, till en tredje part;



invända mot all typ av behandling av personuppgifter som vi utför baserat på “berättigat intresse” eller”
allmänt intresse” som rättsliga grunder, såvida inte våra intressen för behandling väger tyngre än de
fysiska personernas intressen, rättigheter och friheter; och



när som helst invända mot direkt marknadsföring (inklusive profilering som sker för sådana syften).

Dessa rättigheter är föremål för vissa undantag för att värna om allmänna intressen (t.ex. förebygga eller
upptäcka brott) och våra intressen (t.ex. upprätthållande av tystnadsplikt enligt lag), varför de kanske inte är
tillgängliga i det land där du befinner dig.
Har du rätt att utöva dessa rättigheter så kan du göra det genom att kontakta oss på de uppgifter som finns i
avsnittet "Kontakt" nedan.
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Skulle du inte vara nöjd med vår användning av dina personuppgifter eller vårt bemötande av ditt eventuella
utövande av dessa rättigheter, så har du rätt att framställa klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten
(Datainspektionen), Box 8114, 104 20 Stockholm, Tel: 08‐657 61 00 eller e‐post:
datainspektionen@datainspektionen.se.
Kontakt
Frågor, kommentarer eller begäran angående dennna integritetspolicy välkomnas och ska skickas till följande e‐
postadress: dpo.rh@moethennessy.com eller privacy‐sweden@moethennessy.com.
Via post: To the Data Protection Officer, 43 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris.
5. Uppdateringar av denna Integritetspolicy
Alla ändringar som vi kan komma att göra av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida, och,
där så är lämpligt, meddelas dig via e‐post. Vänligen besök denna sida regelbundet för att se uppdateringar eller
ändringar till denna integritetspolicy.
Senast uppdaterad: november 2019.
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Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter enligt GDPR
(a) Samtycke: individen har lämnat ett klart samtycke till att dess personuppgifter behandlas för det aktuella
specifika syftet.
(b) Fullgörande av avtal: behandlingen är nödvändig för MH för att fullgöra kontraktuella skyldigheter gentemot
en individ, eller för att MH har fått en förfrågan från individen att vidta specifika steg för det att det att ett avtal
ska ingås.
(c) Rättslig förpliktelse: behandlingen är növändig för att MH ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, såsom
bokföringsregleringar eller lämpligen säkerställa att alkoholhaltiga drycker inte säljs till underåriga.
(d) Intressen av grundläggande betydelse: behandlingen är nödvändig för att skydda någons liv.
(e) Allmänt intresse: behandlingen är nödvändig för att MH ska fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som
ett led i MH:s myndighetsutövning och uppgiften eller myndighetsutövningen har tydligt stöd i lag.
(f) Berättigade intressen: behandlingen är növändig för MH:s eller tredje parts berättigade intressen, om inte
det finns goda skäl för att skydda individens personuppgifter och detta väger tyngre än dessa berättigade
intressen.

