Harald A. Møller, ŠKODA
Retningslinjer ang. informasjonskapsler
Informasjon ang. informasjonskapsler og liknende teknologier og
tilhørende behandling av personlig informasjon
1. Introduksjon
Velkommen til nettstedet skoda-auto.no (“dette nettstedet”), som drives av Harald A. Møller AS, ŠKODA (“vi”, “vår”,
“oss” eller Harald A. Møller, ŠKODA, alt etter hva som gjelder). Se nederst i disse retningslinjene for juridisk informasjon
og kontaktinformasjon.
Vi bruker informasjonskapsler og andre liknende teknologier som skaffer seg tilgang til eller lagrer informasjon på den
enheten du bruker for å besøke dette nettstedet. For å gjøre disse retningslinjene lettere å lese, omtaler vi alle disse
teknologiene ved å bruke uttrykket “informasjonskapsler”.
Disse retningslinjene gir deg informasjon om hvordan informasjonskapsler fungerer og når, hvordan og hvorfor vi og
tredjeparter som vi jobber med bruker dem. Nesten alle informasjonskapsler fungerer på den måten at de samler inn og
lagrer en eller annen form for personlig informasjon om deg, så disse retningslinjene beskriver også den personlige
informasjonen vi behandler eller lar andre få tilgang til når informasjonskapsler brukes, samt dine relaterte rettigheter
mht. datavern.
Vår separate Personvernerklæring gir i større grad tilsvarende opplysninger knyttet til vår behandling av din personlige
informasjon i forbindelse med dette nettstedet.
Fra tid til annen vil disse retningslinjene kunne oppdateres. Alle endringer vil bli publisert på dette nettstedet, og i tilfelle
vesentlige endringer vil vi varsle deg om disse ved hjelp av en egnet kommunikasjonsmetode.
2. Hvem behandler din personlige informasjon?
Vi tilpasser og leser enkelte informasjonskapsler på enheten din i samarbeid med ŠKODA AUTO a.s. (“ŠKODA
AUTO”). Enkelte informasjonskapsler er tilpasset og leses bare av oss, og enkelte kan være tilpasset av tredjeparter
som leverandører eller kommersielle partnere. I forbindelse med lovene om datavern er vi og ŠKODA AUTO de
“felles behandlerne” som står for behandlingen av din personlige informasjon for alle disse informasjonskapslene som
beskrevet i avsnitt 5 og 6, med mindre disse informasjonskapselretningslinjene uttrykkelig sier at vi er de eneste
“behandlerne” som står for behandlingen av personopplysninger i tilknytning til visse informasjonskapsler.
En behandler er den personen som bestemmer hvorfor og hvordan din personlige informasjon behandles. I forhold til
informasjonskapsler stilt inn av tredjeparter via dette nettstedet, vil disse partene også kunne være behandlere av din
personlige informasjon, noe som betyr at de også vil ha et juridisk ansvar overfor deg med hensyn til den personlige
informasjonen de mottar. For ytterligere informasjon, se avsnittet Hvordan vi samarbeider med tredjeparter og de
juridiske årsakene til behandlingen.
3. Hva er “informasjonskapsler“?
Informasjonskapsler er små filer eller annen informasjon som er lagret på enheten din eller tilgjengelig fra enheten din
som hjelper oss og andre med å samle inn opplysninger om gjøremålene dine. Uttrykket ‘informasjonskapsler’ kan
henvise til nettleserens informasjonskapsler, så vel som en rekke liknende teknologier, inkludert
sporingspiksler/nettvarder, lokalt delte objekter/flash-informasjonskapsler og tilgang til enhetsinformasjon (inkludert
sensorer). Se neste avsnitt for nærmere opplysninger om hvilke typer “informasjonskapsler” som brukes av dette
nettstedet.
Informasjonskapsler gjør at vi kan levere essensielle funksjoner på dette nettstedet. Vi bruker dem også til formål
som ikke er essensielle, men veldig nyttige for oss eller for deg, inkludert for å lagre innstillingene og preferansene
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dine, huske tilgangsinformasjonen din, gi deg målrettet innhold og markedsføringskommunikasjon, hjelpe oss med å
forstå hvilken del av dette nettstedet som er mest populært og analysere dette nettstedets funksjon.
4. Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?
Siden informasjonskapsler forholder seg til all informasjon som er lagret på eller som en skaffer seg tilgang til fra
enheten din, har de forskjellige former. Vi bruker følgende typer “informasjonskapsler”:
Nettleser-informasjonskapsler
Informasjonskapsler kan stamme fra oss ("førsteparts informasjonskapsler") eller fra tredjeparter hvis tjenester vi
bruker eller som vi samarbeider med ("tredjeparts informasjonskapsler") og som vi tillater å stille inn
informasjonskapslene deres ved å konfigurere dette nettstedet i samsvar med dette. I enkelte tilfeller vil vi motta
informasjonen som samles inn ved hjelp av en tredjeparts informasjonskapsel, mens i andre tilfeller vil tredjeparten
levere en tjeneste til oss uten å dele den informasjonen i den formen den ble samlet inn med oss.
Informasjonskapsler kan brukes til kun din surfeøkt ("øktkapsler") eller lenger ("vedvarende informasjonskapsler"). Se
avsnittet nedenfor for mer informasjon om hver type informasjonskapsel vi bruker.
Analytiske skript
Analytiske skript er små biter av en datakode som kan brukes til å spore brukere og deres atferd på nettsteder.
Denne sporingen kan være grunnleggende, for eksempel sporing av hvorvidt og når en bruker har besøkt dette
nettstedet, eller avansert sporing, for eksempel sporing av hvorvidt og når en bruker har lagt til en bil til sin
favorittliste, valgt en prøvekjøring eller sendt inn et skjema. Analytiske skripter kan gi informasjonen som samles inn
til en tredjepart, som ofte er leverandøren av skriptet. Disse skriptene hjelper oss dessuten med å tilpasse innholdet
og annonsene som blir betjent på nettstedet, samt gi deg relevante tilbud på andre nettsteder.
Enhetsdata
I enkelte tilfeller blir informasjon gjort tilgjengelig og lest fra enheten uten å lagre eller skaffe seg tilgang til en fil på
enheten din. Siden denne informasjonen vanligvis er personlig informasjon, blir nærmere opplysninger om denne gitt
i avsnittet nedenfor.
5. Hvilke typer personlig informasjon vi mottar gjennom informasjonskapsler
Vi mottar følgende typer personlig informasjon om deg gjennom informasjonskapslene vi bruker, som inkluderer
informasjon vi får tilgang direkte fra din datamaskin, telefon, nettbrett eller annen enhet uten å lagre eller skaffe oss
tilgang til en fil:
•
•
•
•
•

Informasjon om informasjonskapselnettleser: Informasjonskapselidentifikatorer, klokkeslett/dato,
tjenester/produkter som er valgt, hvorvidt du har gitt samtykke til informasjonskapsler og hvilke
informasjonskapsler du har gitt samtykke til;
Enhetsdata: Type enhet, skjermoppløsning, operativsystemversjon, kjerne for gjengivelse av nettleser,
versjon og grunnleggende innstillinger;
Loggdata: Tid og varighet for bruk av dette nettstedet og søkedata;
Opplysninger om plassering: Data om landet der du skaffet deg tilgang som kunngjort av enheten din;
Data som gjelder atferd: Opplysninger om din bruk av nettstedet som vi kan behandle hvis du bruker
tredjeparts nettsted eller applikasjoner for å samarbeide med oss, og opplysninger om hvordan du deltar i
forhold til innholdet på nettstedet (for eksempel besøkte sider, hvis du kommer fra en
markedsføringskampanje, knappeklikk, detaljer om bilkonfigurasjon osv.).

Vi kan kombinere personopplysninger om deg og dine gjøremål med andre opplysninger som vi mottar fra
tredjeparter eller allment tilgjengelige kilder, der dette tillates etter loven. Se vår generelle Personvernerklæring for
mer informasjon om informasjonskildene vi kan bruke.
6. Formål som vi bruker informasjonskapsler til
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Informasjonskapsler er en ekstremt vanlig teknologi for å huske visse typer informasjon om hvordan brukere
samhandler med nettsteder og bruker enhetene sine. De aller fleste nettsteder bruker for tiden informasjonskapsler,
og de brukes ofte av en rekke årsaker.
Vi, i samarbeid med vår andre felles behandler SKODA AUTO, bruker informasjonskapsler til følgende formål:
Essensielle formål
• Strengt nødvendige informasjonskapsler. Disse er nødvendige for å gjøre essensielle funksjoner og
kjernefunksjoner på dette nettstedet mulige, slik som for eksempel sikkerhet, nettverksadministrasjon,
tilgjengelighet og grunnleggende besøksstatistikk. Av denne grunn og i samsvar med datavernloven ber vi
ikke om ditt samtykke til å bruke disse informasjonskapslene. Du kan imidlertid deaktivere disse ved å endre
nettleserinnstillingene, men dette vil påvirke hvordan dette nettstedet fungerer, og en eller flere
kjernefunksjoner vil ikke fungere ordentlig (eller i det hele tatt) hvis du gjør det.
Nyttige, men ikke-essensielle formål
• Funksjoner og preferanser. Disse informasjonskapslene aktiverer avansert nettstedinnhold og funksjoner,
og lar oss lagre innstillingene og preferansene dine.
• Avansert analyse. Disse informasjonskapslene lar oss se en rik og detaljert statistikk angående bruk av dette
nettstedet av besøkende, inkludert “heatmapping” for å finne ut av hver sides popularitet og funksjon. De
gjør det mulig for oss å forbedre dette nettstedet ved å rapportere om hvordan du bruker det.
• Personliggjorte tilbud. Disse informasjonskapslene brukes til å vise personlige tilbud, innhold og annonser
basert på dine interesser på dette nettstedet, andre nettsteder som drives av oss og tredjeparts nettsteder,
inkludert sosiale medier.
7. Ditt samtykke til å bruke informasjonskapsler og tilhørende personlig informasjon

Informasjonskapsler og tilhørende personlig informasjon som brukes til essensielle formål
I samsvar med personvernlovene ber vi ikke om ditt samtykke til å bruke disse informasjonskapslene, da de er
nødvendige for å sikre at dette nettstedet fungerer som det skal.
Informasjonskapsler og tilhørende personlig informasjon som brukes til ikke-essensielle formål
Vi lagrer eller leser kun informasjonskapsler på enheten din for ikke-essensielle informasjonskapsler og behandler
tilhørende personlig informasjon (eller tillater tredjeparts tjenesteleverandører og partnere å gjøre dette) såframt du
har gitt, og ikke trukket tilbake, ditt samtykke. Vi ber om dette ved hjelp av informasjonskapselverktøyet som vises
når du besøker en hvilken som helst side på dette nettstedet.
Hvordan gi samtykke til ikke-essensielle informasjonskapsler og tilhørende personlig informasjon
Når du besøker dette nettstedet for første gang, vil du bli bedt om å gi ditt samtykke til ikke-essensielle
informasjonskapsler og den personlige informasjonen vi mottar som et resultat av bruken av disse. Du kan samtykke
til alle ikke-essensielle informasjonskapsler ved å velge "Godta alle valgfrie" eller nekte samtykke for alle ikkeessensielle informasjonskapsler ved å velge "Avvis alle valgfrie". Alternativt kan du velge å samtykke til
informasjonskapsler etter deres enkelte brukskategorier.
Dersom du ikke gir ditt samtykke til disse informasjonskapslene, vil vi ikke bruke dem eller behandle noen personlig
informasjon i tilknytning til dem. Følgelig er din utlevering av personlig informasjon knyttet til informasjonskapselen
frivillig, og du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Enhver bruk av informasjonskapsel eller tilhørende
personlig informasjon før du trekker tilbake samtykket ditt, vil være gyldig og lovlig. For ytterligere informasjon ang.
dine rettigheter mht. datavern, se avsnittene nedenfor Hvilke rettigheter har du? og Hvordan kan du utøve dine
rettigheter?
Varigheten ditt samtykke varer
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Samtykket ditt vil vare i 13 måneder fra den datoen du sist ga det til oss ved hjelp av informasjonskapselverktøyet på
dette nettstedet. Etter denne perioden vil informasjonskapselverktøyet automatisk behandle ditt samtykke som
tilbaketrukket.
Hvordan trekke tilbake samtykke til ikke-essensielle informasjonskapsler og behandling av tilhørende personlig
informasjon
Du kan trekke tilbake et samtykke du tidligere har gitt til informasjonskapsler på en av to måter, avhengig av hva
slags type informasjonskapsel det er snakk om:
•

Ved å bruke informasjonskapselverktøyet vi gjør tilgjengelig fra dette nettstedet. Du kan når som helst
skaffe deg tilgang til informasjonskapselverktøyet fra en hvilken som helst side på dette nettstedet ved å
klikke på det flytende elementet "Informasjonskapsel" (plassert nederst til venstre på nettsiden) og trekke
tilbake ditt samtykke ved å stille alternativet for den aktuelle kategorien informasjonskapsel inn på "Av"posisjon. Vær oppmerksom på at informasjonskapsler for sporing av e-post ikke kan slås av med dette
verktøyet.

•

Justering av innstillingene i nettleseren din. De fleste nettlesere er som standard stilt inn på å godta alle
informasjonskapsler. Du vil imidlertid kunne ha mulighet til å stille inn nettleseren slik at
informasjonskapslers informasjon vises før de lagres eller å prinsipielt avvise dem. Du finner nærmere
opplysninger om de forskjellige tilgjengelige innstillingene for informasjonskapsler og relaterte endringer for
de vanligste nettleserne ved å klikke på den aktuelle lenken nedenfor:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

Vær oppmerksom på at enhver endring i nettleserinnstillingene dine bare gjelder den konkrete nettleseren som du
har justert innstillingene for. Dersom du bruker mer enn én nettleser på en enhet, må du endre innstillingene separat
for hver enkelt nettleser og hver enhet. Ytterligere informasjon ang. informasjonskapsler kan være tilgjengelig i
"hjelp"-funksjonen i nettleseren eller operativsystemet eller brukerhåndboken for enheten din.
Informasjonskapsler og tilhørende personlig informasjon som er lagret på enheten din etter at du har trukket
tilbake ditt samtykke
Etter at du har trukket tilbake samtykket ditt til ikke-essensielle informasjonskapsler, kommer ikke dette nettstedet
lenger ha tilgang til eller lese disse informasjonskapslene. Avhengig av hvilke informasjonskapsler det er snakk om,
betyr dette at filer, skripter, koder og annen informasjon som angår informasjonskapsler kan forbli lagret på enheten
din. Du kan slette disse informasjonskapslene ved å tømme informasjonskapslene og nettleserens hurtigbuffer ved
hjelp av nettleserinnstillingene. Se lenkene til hver av de vanlige nettleserne ovenfor for ytterligere informasjon om
hvordan du gjør det.
Hva er konsekvensene av å nekte/trekke tilbake samtykke til informasjonskapsler og behandling av tilknyttet
personlig informasjon?
Hvis du nekter eller trekker tilbake ditt samtykke til bruk av ikke-essensielle informasjonskapsler eller tilhørende
personlig informasjon, kan det hende at den tilknyttede funksjonaliteten eller funksjonene på dette nettstedet ikke
fungerer som de skal, eller i det hele tatt. Din bruk av kjernefunksjonene og funksjonene på dette nettstedet blir ikke
påvirket.
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Dersom du deaktiverer essensielle informasjonskapsler (eller alle informasjonskapsler) ved hjelp av innstillingene i
nettleseren din, kommer en eller flere kjernefunksjoner og funksjoner på dette nettstedet, inkludert dem som er
beregnet på å sikre at besøket ditt er trygt og sikkert, ikke fungere som de skal eller i det hele tatt.
8. Hvordan vi samarbeider med tredjeparter og de juridiske årsakene til behandlingen
Vi vil stiller inn og leser visse informasjonskapsler på dette nettstedet og mottar personlig informasjon om deg
gjennom bruken av dem. Tredjeparter kan også være involvert i å stille inn, lese eller bruke personlig informasjon som
er innhentet fra informasjonskapsler.
Rollene og ansvaret som disse tredjepartene har i forhold til din personlige informasjon, vil avhenge av de spesifikke
omstendighetene, som her følger:
•

Vi eller en tredjepart kan plassere informasjonskapsler på enheten din som gir tredjeparts databehandlere
tilgang til din personlige informasjon. Imidlertid, ettersom behandlingen av personlig informasjon av slike
behandlere utføres etter strenge instruksjoner eller oss eller en relevant tredjepart, er vi eller en relevant
tredjepart behandler som står for behandlingen, da tredjepartene ikke treffer noen beslutninger ang. din
informasjon. Der dette gjelder (og det gjør det i de fleste tilfeller), kommer vi eller en relevant tredjepart ha
hovedansvaret overfor deg i forhold til behandlingen av din personlige informasjon.

9. Hvor lenge behandler og oppbevarer vi din personlige informasjon?
Vi behandler eller oppbevarer ikke personlig informasjon i et identifiserbart format lenger enn det som er nødvendig.
Vi behandler og bruker dine personopplysninger til følgende formål:
•

•

Når det gjelder essensielle informasjonskapsler, avsluttes behandlingen av din personlige informasjon med
nettlesingsøkten din, hvorpå din personlige informasjon blir slettet (unntak gjelder imidlertid i forhold til
informasjonskapsler som brukes til å huske dine samtykkeinnstillinger, som vi oppbevarer og behandler i 13
måneder fra den datoen du gir ditt samtykke).
All annen informasjon relatert til informasjonskapsler behandles inntil samtykket som tillater slik behandling
blir trukket tilbake eller utløper (dvs. i de fleste tilfeller etter 13 måneder), og på det tidspunktet blir det
slettet.

De eneste unntakene fra periodene nevnt ovenfor er hvor:
•

loven, domstolen eller tilsynsmyndigheten krever at vi oppbevarer din personlige informasjon i lengre tid,
eller sletter den tidligere;

•

du har fremmet et juridisk krav, en klage eller bekymring angående gjøremål knyttet til behandling som
beskrevet i disse retningslinjene, og i så fall beholder vi informasjonen din i en periode på seks år etter datoen
det kravet, den klagen eller bekymringen ble satt fram; eller

•

du benytter deg av din rett til å slette informasjonen (der dette er aktuelt), og vi ikke trenger å beholde den i
forbindelse med noen av de grunnene som er tillatt eller påkrevd i henhold til loven.

10. Hvem vil motta eller ha tilgang til din personlige informasjon knyttet til informasjonskapsler?
Vi utleverer din personlige informasjon til tredjeparter eller tillater dem å skaffe seg tilgang til informasjonen i
forbindelse med formålene nevnt ovenfor.
Våre tredjeparts-tjenesteleverandører, agenter og underleverandører (“leverandører”), kommersielle partnere,
gruppeselskaper og andre tredjeparter kan motta informasjon om informasjonskapsler enten direkte fra deg, oss eller
fra en av våre leverandører.
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Våre leverandører kan kategoriseres som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annonseringsteknologi (Adtech) og leverandører av datautvekslingsteknologi
Byråer innen områdene annonsering, PR, digitalt og kreativt arbeid.
Sky-programvaresystemleverandører, inkludert leverandører av databaser, e-post- og
dokumentadministrasjon
Fasilitets- og teknologileverandører, inkludert leverandører av skanning og ødeleggelse av data
Forsikringsselskaper og forsikringsmeglere
Juridiske, sikkerhetsmessige og andre profesjonelle rådgivere og konsulenter
Leverandører av markeds- og kundeforskning
Sosiale medieplattformer
Nettsted- og dataanalyse-/modelleringsplattformleverandører
Nettsted- og apputviklere
Tjenesteytere på området nettstedvertskap

De fleste leverandører vi bruker er behandlere som vi har en kontrakt med som krever at de holder informasjonen din
trygg og ikke bruker den på annen måte enn i samsvar med våre spesifikke instruksjoner. Vi utleverer til dem eller lar
dem få tilgang kun til personlig informasjon som er nødvendig for at de skal kunne tilby sine tjenester.
I forhold til informasjonskapslene som brukes på dette nettstedet, bruker vi spesielt følgende nøkkelleverandører:
Google
Dette nettstedet benytter seg av Google Analytics som leveres av Google, Inc. (“Google”), som bruker
informasjonskapsler til å analysere hvordan brukere benytter dette nettstedet. Nettstedet bruker spesifikt følgende
moduler:
•

Google Analytics – Kontostatus og overvåking av ytelse, målgruppe-sammendrag, aktive brukere, brukers
undersøkelser, analyse av målgruppe, besøkskvalitet, sannsynlighet til konvertering,
sammenligningsrapporter, demografi og interesser, brukerflyt-rapport, Adwords-rapporter;

•

DoubleClick Digital Markedsføring - Integrering av Doublecklick Campaign Manager, aktivering av remarkedsføring og annonse-rapporteringsfunksjoner i analyser, optimalisering av markedsføring av innhold,
optimalisering av markedsføring av søkemotor, netthastighet;

•

AdSense – AdSense i analyse, gruppering av innhold, områdesøk, arrangementer, flyt-rapport over atferd,
målsetting og ledelse, målflyt, tildeling, oppkjøpsrapporter, brukeratferd.

Informasjonen som genereres av en informasjonskapsel om kundens bruk av Webområdet (inkludert vedkommendes
IP-adresse), kan sendes og lagres på servere i USA.
Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere bruken av nettstedet og opprettelsen av rapporter om slik bruk
for operatøren samt til levering av andre tjenester knyttet til aktivitetene på nettstedet og bruken av Internett
generelt. Google kan også levere denne informasjonen til tredjeparter når dette kreves etter loven, eller der slike
tredjeparter behandler informasjon for Google. Du kan deaktivere bruks-informasjonskapslene på nettstedet, som
beskrevet ovenfor eller ved å endre de nødvendige innstillingene i nettleseren din, men hvis du gjør dette for alle
typer informasjonskapsler, vil du ikke fullt ut kunne utnytte alle funksjonene på dette nettstedet.
For å velge bort sporing av Google Analytics på alle nettsteder, besøk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
For utførlig informasjon om modulene som er oppført ovenfor og Googles håndtering av personlig informasjon, se
www.google.com/policies/privacy/partners og http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.
Facebook
Dette nettstedet bruker analytiske informasjonskapsler, piksler og andre teknologier fra Facebook, Inc. ("Facebook"),
som tillater innsamling eller innhenting av informasjon fra dette nettstedet og andre nettsteder. Denne informasjonen
kan brukes av Facebook for å tilby tjenester for annonsemåling og målretting.
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Ved å trekke tilbake samtykket til innhenting via informasjonskapsler i webområdet eller ved å deaktivere innhenting
via informasjonskapsler i en nettleser, kan du hindre at Facebook innhenter og bruker opplysningene, men hvis du
gjør dette for alle typer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene i dette webområdet.
LinkedIn
Dette nettstedet bruker LinkedIn Insight Tag, et stykke JavaScript-kode av lav vekt, fra LinkedIn Corporation, et
datterselskap av Microsoft Corporation ("LinkedIn"), som gjør det mulig å utføre grundig kampanjerapportering og
avdekke kunnskap om besøkende på nettstedet som kan komme via kampanjene på LinkedIn (f.eks. avdekke
virksomhetsdemografi ved å legge LinkedIn-data til besøkendes data). Insight Tag gjør det mulig å samle inn
metadata som IP-adresse, tidsstempel og hendelser som sidevisninger.
Du kan velge bort informasjonskapsler fra LinkedIn på LinkedIn-innstillingssiden. Mer informasjon om Insight Tag
finner du her: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-overview?lang=en.
Andre parter
Vi kan utlevere din personlige informasjon til andre tredjeparter som følger:
•
•

Enhver tredjepart som restrukturerer, selger eller kjøper opp noen eller hele vår virksomhet eller eiendom
eller på annen måte i tilfelle en fusjon, omorganisering eller lignende hendelse; samt
Dersom vi har plikt til å utlevere eller dele informasjonen din for å overholde lovlige eller forskriftsmessige
forpliktelser eller forespørsler, inkludert fra politiet, domstoler, regulatorer, regjeringen eller relaterte etater.

Personlig informasjon mottatt av andre databehandlere
Når vi utleverer eller tillater tredjeparter tilgang til din personlige informasjon, tredjeparter som også er behandlere av
denne informasjonen (f.eks. enkelte leverandører, konsernselskaper eller våre kommersielle partnere), kan disse
avsløre eller overføre den til andre organisasjoner i samsvar med deres retningslinjer ang. datavern. Dette gjelder for
eksempel noen av gjøremålene som er beskrevet ovenfor i forhold til Facebook. Dette påvirker ikke noen av dine
rettigheter som registrert som beskrevet nedenfor. Der du ber oss om å rette, slette eller begrense behandlingen av
informasjonen din, tyr vi til rimelige tiltak for å videreformidle denne forespørselen til slike tredjeparter som vi har
delt din personlige informasjon med.
Spesielt utleverer vi og gir ŠKODA AUTO tilgang til din personlige informasjon. For utførlig informasjon om hvordan
ŠKODA AUTO håndterer din personlige informasjon, gå til og les personvernerklæringen på http://www.skodaauto.com/data-privacy.
11. Kilde til din personlige informasjon
All personlig informasjon som blir innhentet via informasjonskapsler på dette nettstedet blir innhentet direkte fra
deg. Vi kan motta denne informasjonen fra en tredjepart hvis vi ikke er den parten som plasserer
informasjonskapselen på enheten din.
12. Overføring av din personlige informasjon utenlands
Din informasjonskapselrelaterte personlige informasjon kan overføres til land utenfor Norge og Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”), såframt du gir oss ditt uttrykkelige samtykke til det, eller dersom vi sørger
for tilstrekkelige garantier for datavern av de overførte dataene.
I forbindelse med Google Analytics og/eller bruk av informasjonskapsler som har med formål knyttet til analyse,
markedsføring og sosiale medier og annen netteknologi beskrevet ovenfor å gjøre, som levert av Facebook når du
samtykker til dataoverføringen, blir din personlige informasjon overført til selskaper som holder til i USA og blir lagret
på servere i USA. Vær oppmerksom på at slik overføring kan utgjøre en risiko for behandlingen av dataene din på
grunn av fravær av tilstrekkelig beslutning og egnede garantier. Spesielt vil dataoverføring og databehandling av våre
partnere i USA kunne være underlagt overvåkningsprogrammer fra amerikanske offentlige myndigheters side, og
dine opplysninger kan da bli tilgjengelige for amerikanske etterretningsbyråer eller føderale etterforskere. Videre har
ikke personer som ikke er amerikanere de samme mulighetene til å motvirke overvåking utført av National Security
Agency eller Director of National Intelligence. Sist, men ikke minst, har ikke USA en eneste myndighet som er

ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjekkia

7/10

ansvarlig for tilsynsvirksomhet. Spesielle stater i USA har forskjellige kontaktpunkter angående tilsynsmyndigheter
knyttet til datavern med en spesiell domstol som behandler saker som gjelder etterretning utenriks.
Dersom vi overfører informasjonen din til andre land utenfor Norge og EØS, tar vi skritt for å sikre at passende
sikkerhetstiltak blir truffet med sikte på å sikre at personvernrettighetene dine fortsatt blir beskyttet som beskrevet i
disse retningslinjene. Disse skrittene omfatter:
•

å sikre at Norge/EØS-landene som overføringene skjer til, har blitt ansett som tilstrekkelig beskyttende av
relevante organer for dine personlige opplysninger, sett i lys av datavernloven;

•

å pålegge mottaker av din personlige informasjon kontraktsmessige forpliktelser ved hjelp av bestemmelser
som formelt er utstedt av relevante organer for dette formålet. Vi bruker disse bestemmelsene for å sikre at
informasjonen din blir beskyttet når du overfører din personlige informasjon til våre leverandører utenfor
Norge og EØS; eller

Ta kontakt med oss ved å bruke detaljene nederst i disse retningslinjene for mer informasjon om det vernet vi har på
plass, og for å få en kopi av de relevante dokumentene.
Hvis du bruker dette nettstedet mens du befinner deg utenfor Norge og EØS, blir informasjonen din overført utenfor
disse områdene for å gjøre det mulig for deg å bruke dette nettstedet.
13. Automatisert beslutningstaking
Vi ser ikke for oss at behandling for å ta avgjørelser som har en juridisk eller betydelig innvirkning på deg blir utført
ved hjelp av rent automatiserte midler, men vi kommer til å oppdatere disse retningslinjene og informere deg dersom
denne posisjonen endres.
14. Annen informasjon
For å sikre maksimal beskyttelse mot uautorisert tilgang og uautorisert endring, avsløring eller ødeleggelse av
opplysninger som vi innhenter og behandler, har vi utviklet hensiktsmessige organisatoriske og tekniske tiltak,
inkludert fysiske, elektroniske og administrerende prosedyrer for å beskytte og sikre opplysningene som hentes inn
via dette nettstedet.
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Hvilke rettigheter har du?
Du har følgende rettigheter i henhold til personvernlover:

Å skaffe deg tilgang til
informasjon vi har om deg.

Å begrense videre behandling
av informasjonen din.

Å trekke tilbake samtykke til
informasjonskapsler eller
behandling (der vi stoler på
det).

Å korrigere og oppdatere
informasjonen din.

Å slette informasjonen din
(dersom vi ikke har noen lovlig
grunn til å fortsette å bruke
den).

Å overføre dine
personopplysninger i et
maskinlesbart format for deg
selv eller en annen behandler.

Å motsette deg bruken av
informasjonen din behandlet
på grunnlag av legitime
interesser (med mindre vi har
en overordnet lovlig grunn)
eller for direkte
markedsføring.

Å ikke være gjenstand for
automatisert
beslutningstaking som har
betydelig innvirkning på deg.

Hvordan kan du utøve dine rettigheter?
Dersom du har spørsmål angående disse retningslinjene, vår overlevering av din personlige informasjon generelt eller i forhold
til dine datavernrettigheter, kan du kontakte Harald A. Møller AS, ŠKODA og ŠKODA AUTO ved å bruke følgende informasjon:
Harald A. Møller AS

Via e-post:

Via telefon:

Via post:

marketing.operations@moller.no

+47 24 03 35 70

Harald A. Møller AS, ŠKODA
Postboks 6671 Etterstad
N-0609 Oslo

I forbindelse med utøvelsen av dine rettigheter kan Harald A. Møller AS kreve en rimelig avgift med tanke på de administrative
kostnadene for behandling av forespørsler som er åpenbart ubegrunnet eller overdrevne.

ŠKODA AUTO

Via web:

Via e-post:

Via post:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

DPoffice@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO a.s.
Personvernkontor
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
CZ 293 01 Mladá Boleslav

ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjekkia

9/10

I forbindelse med utøvelsen av dine rettigheter kan ŠKODA AUTO kreve en rimelig avgift med tanke på de administrative
kostnadene for behandling av forespørsler som er åpenbart ubegrunnet eller overdrevne.

Kontakt med vårt datavernteam
For spørsmål angående disse retningslinjene eller beskyttelsen av din
personlige informasjon generelt, kan du kontakte datavernansvarlig hos
Harald A. Møller AS eller personvernombudet (DPO) hos ŠKODA AUTO.

https://www.skoda-auto.no/sys/personvern
Harald A. Møller AS
marketing.operations@moller.no

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Sende en klage
Hvis du ikke er enig i hvordan Harald A. Møller AS, ŠKODA eller ŠKODA
AUTO behandler eller håndterer personopplysningene dine, kan du sende
en klage til Harald A. Møller AS, ŠKODA, Personvernansvarlig (DPO) for
ŠKODA AUTO eller til en tilsynsmyndighet.

Harald A. Møller AS, ŠKODA
Postboks 6671 Etterstad
N-0609 Oslo
+47 24 03 35 70
https://www.skoda-auto.no/
TSJEKKIA
Kontor for beskyttelse av
personopplysninger
Pplk. Sochora 27
CZ 170 00 Prague 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en
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