Personvernerklæring
I forbindelse med vår opplysningsplikt (art. 13 ff. GDPR) informerer vi deg som bruker om opplysningene som
behandles når du besøker vår hjemmeside. I tillegg får du opplysninger om hvordan vi beskytter dine
opplysninger teknisk og organisatorisk, og rettigheter du har overfor oss og overfor den ansvarlige
tilsynsmyndigheten.

1. Opplysninger om den ansvarlige
Bedriftsforbundet Simba-Dickie-gruppen,
bestående av firmaene listet opp detaljert i vedlegget.

2. Personvernansvarlige i Simba-Dickie-gruppen
Herr Volkhard Wacker (konsern)
Fru Petra Müller (filial Burghaslach)
Herr Normann Pillmann (filial Sonneberg)
Du kan kontakte våre personvernansvarlige via følgende e-post:
datenschutz@simba-dickie.com

3. Behandling av dine personopplysninger
Informasjonsmessig bruk av vår hjemmeside
Når du besøker vår hjemmeside behandles såkalte logfiler som sørger for at du blir registrert automatisert av
vårt system.
Følgende logfiler behandles automatisert:
·
·
·
·
·
.
.
.
·

IP-adresse til den forespørrende datamaskinen
Type internet-nettleser som brukes
Operativsystem og dets versjon
Operativsystemets overflate
Sider som er hentet opp
Dato og klokkeslett for besøket
Tidssoneforskjell i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
Tilgangsstatus/http-statuskode
Overført datamengde
Referrer

Dine opplysninger lagres ikke sammen med andre personopplysninger.
For å stille vår hjemmeside til disposisjon er behandlingen av opplysningene ovenfor nødvendig.
Lovhjemmel for en behandling av opplysningene for anonymiseringsformål er art. 6 nr 1 bokstav f GDPR

4. Kontaktskjema
Via vårt kontaktskjema kan du ta elektronisk kontakt med oss for å gi oss for eksempel en tilbakemelding eller
for å stille spørsmål. Når du bruker denne muligheten formidler du følgende opplysninger til oss:
·
·
·
·

E-postadresse (for å ta kontakt med deg)
For- og etternavn (med formål om å forebygge misbruk)
Melding og angjeldende sak
Telefonnummer (frivillig)

I tillegg til opplysningene, som du meddeler oss frivillig, lagrer vi tidspunktet (dato og klokkeslett) for
formidlingen av dine opplysninger til oss, og din IP-adresse. Behandlingen av disse opplysningene er i henhold
til vår berettigede interesse (art. 6 nr. 1 GDPR) for å garantere sikkerheten til våre systemer og for å
motarbeide misbruk. Disse opplysningene, som vi samler inn i tillegg mens du tar kontakt, slettes så fort de ikke
trengs lenger, senest når anliggendet for hvorfor du tok kontakt er grundig avklart.
Samtidig som du sender kontaktskjemaet samtykker du i at vi behandler dine opplysninger. Opplysningene
lagres helt til de ikke lenger er nødvendige når formålet med konversasjonen med deg er nådd, og anliggendet
for hvorfor du tok kontakt er grundig avklart.
Hvis du inngår en kontrakt med oss via hjemmesiden lagres dine opplysninger så lenge de er nødvendige for å
gjennomføre kontrakten. Utover det lagrer vi dine opplysninger kun for å etterkomme kontraktsmessige og
lovbestemte forpliktelser (f.eks. skattemessige forpliktelser) (art. 6 nr. 1 GDPR).
5. Kontakt per-e-post
Du har selvfølgelig også muligheten til å kontakte oss per e-post. Personopplysningene som er formidlet via eposten lagres hos oss. En videreformidling av opplysningene skjer ikke. Opplysningene behandles utelukkende
for å behandle grunnen for hvorfor du tok kontakt, og slettes så fort formålet med kommunikasjonen er
oppfylt.
Hvis du ønsker å inngå en kontrakt (f.eks. en bestilling) med oss, er art. 6 nr. 1 GDPR den videre lovhjemmelen
for behandlingen av dine personopplysninger. Disse opplysningene lagres så lenge hos oss som det er
nødvendig for oppfyllelsen av kontrakten. Utover det lagrer vi dine opplysninger kun for å etterkomme
kontraktsmessige og lovbestemte forpliktelser (f.eks. skattemessige forpliktelser).
Du kan til enhver tid tilbakekalle samtykket i behandlingen av dine personopplysninger ved å meddele oss
dette per e-post til “datenschutz@simba-dickie.com”. I så fall slettes aller personopplysningene i
konversasjonen, og en videre konversasjon er deretter ikke lenger mulig.
6. Nyhetsbrev
På vår hjemmeside tilbyr vi muligheten til gratis registrering for vårt nyhetsbrev. I tillegg til din e-post-adresse
trenger vi da også din samtykkeerklæring. Samtidig som du sender nyhetsbrev-registreringen samtykker du i at
vi behandler dine opplysninger.
Ytterligere opplysninger, f.eks. ditt navn, er frivillige og brukes for å tiltale deg personlig.
Det bestilte nyhetsbrevet sendes til deg først når du bekrefter din registrering via en e-post, som vi har sendt til
deg med formål om dette, via lenken som er bestemt for det. Dette gjør vi for å forsikre oss om at kun du selv
kan registrere deg for vårt nyhetsbrev.

I tillegg lagrer vi i forbindelse med din nyhetsbrev-registrering dato og klokkeslett for formidlingen av dine
opplysninger, samt din IP-adresse. Behandlingen av disse opplysningene er i henhold til vår berettigede
interesse iht. art. 6 nr. 1 GDPR for å garantere sikkerheten til våre systemer og for å motarbeide misbruk.
Dine opplysninger videreformidles ikke til tredjemenn og behandles utelukkende i forbindelse med
forsendelsen av nyhetsbrev.
Dine opplysninger og din e-postadresse lagres kun i den tiden nyhetsbrev-abonnementet ditt er aktivt, såfremt
ditt samtykket ang. dette foreligger. Opplysningene, som vi samler inn automatisk under din registrering (IPadresse, dato og klokkeslett), slettes senest når du sier opp nyhetsbrev-abonnementet.
Klagemulighet / avbestilling av nyhetsbrev
Du kan når som helst avbestille hhv. si opp vårt nyhetsbrev. Lenken til dette finner du i hvert nyhetsbrev. Med
denne tilbakekaller du ditt samtykke hhv. gjør innsigelse mot videre bruk av dine opplysninger med formål om
forsendelse av nyhetsbrevet.

7. Informasjonskapsler
Vennligst ta hensyn til følgende henvisning: Du kan selv sørge for at det ikke lagres noen som helst
informasjonskapsler på din datamaskin, eller at det kun tillates lagring av bestemte
informasjonskapsler. Dette kan du velge i innstillingene i din nettleser. Der kan du også se på og
slette lagrede informasjonskapsler.
Hvis du blokkerer alle informasjonskapslene, kan det hende at ikke alle funksjoner i vår hjemmeside
står til disposisjon for deg.
Vi bruker informasjonskapsler på vår hjemmeside. Informasjonskapsler er tekstfiler som i forbindelse
med ditt besøk på vår hjemmeside sendes fra vår nettserver til din nettleser. Ved hjelp av en
informasjonskapsel kan altså nettleseren din identifiseres når du henter opp siden på nytt.
Merk herved muligheten for innstillinger for informasjonskapsler på nettstedet vårt.
a. Egne informasjonskapsler
Vi bruker egne informasjonskapsler for å garantere funksjonaliteten til vår hjemmeside. Noen
elementer på vår nettside forutsetter nødvendigvis at din nettleser gjenkjennes etter et sideskift.
For behandlingen av personopplysninger i informasjonskapsler, som vi setter på vår hjemmeside for
å garantere funksjonaliteten av vår hjemmeside og vårt tilbud, gjelder lovhjemmelen art. 6 nr. 1
GDPR.
Mulighet for tilbakekalling og retting
Som innledningsvis meddelt kan du muliggjøre eller innskrenke overføringen av informasjonskapsler
ved å endre innstillingene i din nettleser. Informasjonskapsler, som allerede ble lagret av din
nettleser, kan du til enhver tid slette der. Blir informasjonskapsler for vår hjemmeside innskrenket
eller deaktivert, kan det hende at ikke alle funksjonalitetene kan benyttes.
b. Fremmede informasjonskapsler (Third-Party-Cookies/tredjemenns informasjonskapsler)

Kommentiert [RO1]: richtig müsste der AT heissen: ... die
Speicherung von nur bestimmten Cookies. Oder? Es sind ja nicht die
Cookies, die was zulassen?

På vår hjemmeside bruker vi informasjonskapsler fra såkalte tredjetilbydere. Det betyr at det i
forbindelse med ditt besøk på vår hjemmeside overføres opplysninger fra din nettleser til
tredjetilbyderens nettserver og lagres der.

aa. Google Analytics
På vår hjemmeside er analysetjenesten Google Analytics fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende: “Google Analytics”) implementert.
Vi bruker funksjonen fra Google Analytics for å anonymisere IP-adressen din før lagringen eller
behandlingen. Din IP-adresse forkortes som regel allerede innenfor Den europeiske union/EØS, og
sendes først deretter til Google-servere i USA. Behandlingen av dine opplysninger skjer pseudonymt,
og vi skal ikke foreta en sammenføring med andre personopplysninger fra deg.
Vi bruker de innsamlede opplysningene til statistiske formål for å optimalisere vår hjemmeside.
Du kan i tillegg hindre registrering av opplysningene, som er generert av informasjonskapselen og
som er relatert til din bruk av hjemmesiden (inkludert din IP-adresse) på Google samt behandlingen
av disse opplysningene via Google, ved å laste ned og installere en nettleser-plugin som er
tilgjengelig under følgende lenke (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Du kan selv hindre lagringen av Google-informasjonskapsler enten direkte i dine nettleserinnstillinger, eller hindre behandlingen ved å klikke på følgende lenke og bevirke en “Opt-Out”:
vennligst klikk på denne lenken. Dermed settes en Opt-Out-informasjonskapsel”, som hindrer en
registrering av dine brukeropplysninger på denne nettsiden.

Personvernerklæringen fra Google finner du under følgende lenke:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

bb. Matomo (tidligere Piwik)
Vi bruker Open-source-analysetjenesten Matomo (matomo.org) på vår hjemmeside. Med analysen
kan vi kartlegge hvor mange besøkere som har vært inne på vår hjemmeside.
Matomo-softwaren anonymiserer IP-adressen før lagringen. Behandlingen av dine opplysninger (for
anonymiseringsformål) skjer pseudonymt, og vi skal ikke foreta en sammenføring med andre
personopplysninger fra deg.
Vi bruker de innsamlede opplysningene til statistiske formål for å optimalisere vår hjemmeside.
Du kan selv hindre lagringen av Matomo-informasjonskapsler direkte i dine nettleser-innstillinger.

Salesforce

Nexum behandler data ved hjelp av Salesforce-programvare basert på Salesforce ved hjelp av
informasjonskapslene som er satt til nyhetsbrevet vårt.
Under følgende lenke finner du den relevante databeskyttelsesinformasjonen:
https://www.salesforce.com/form/other/privacy-request/

8. Øvrig innhold fra tredjemenn som er flettet inn i vår hjemmeside
YouTube
For å gjøre vår hjemmeside så tiltalende som mulig fletter vi inn videoer fra Youtube fra Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende: “YouTube”). Samtidig bruker vi den

utvidede personvernmodusen[AH6], slik at opplysninger om deg deles med YouTube kun hvis du aktiviserer
videoen ved å klikke på knappen for å starte avspilling av videoen.
Når du aktiviserer videoen bruker YouTube informasjonskapsler for innsamling av opplysninger for
analyseformål og forbedring av brukervennlighet. Ifølge YouTube behandles opplysningene pseudonymisert.
Hvis du derimot er registrert i din Google-eller YouTube-konto kan opplysningene ev. knyttes direkte sammen
med din YouTube-konto.
Ytterligere opplysninger om personvern, også lagringsvarigheten av dine opplysninger, finner du i
personvernreglene fra Google under: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Lovhjemmel for inkluderingen av YouTube-tjenesten på vår hjemmeside og behandlingen av dine opplysninger
i forbindelse med dette er art. 6 nr. 1 GDPR.
Sosiale nettverk - Facebook
Våre hjemmesider stiller såkalte “Social Plug-ins” til det sosiale nettverket til Facebook (Facebook Inc, 1601
Willow Road Menlo Park, CA 94025. Company Phone, 650-618-7714) til disposisjon.
Du gjenkjenner disse plug-ins på facebook-logoen eller facebooks “liker”-knapp (tommel opp-symbol).
En oversikt over Facebook-plugins finner du under: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Når du henter opp en slik plugin under besøket på vår hjemmeside, opprettes en forbindelse til facebookserverne, og opplysningene videreformidles til facebook og lagres der. Dette er gyldig uavhengig av om du er
medlem hos Facebook eller ikke.
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har innflytelse på art og omfang samt bruken av opplysningene som er
formidlet til facebook. Vi har heller ingen opplysninger om slettingen av de innsamlede opplysningene.
Når du som facebook-bruker under besøket på vår hjemmeside er logget inn på facebook, blir opplysninger fra
deg lagt til din facebook-profil. Hvis du vil unngå en slik dataoverføring
så må du logge deg ut av facebook før du besøker våre hjemmesider.
Ytterligere informasjon om innsamling, bruk og lagring av personopplysninger gjennom facebook finner du
under:
http://www.facebook.com/about/privacy/.
Lovhjemmel for bruken av plugins er artikkel 6 1 ledd første setning bokstav f GDPR.

9. Opplysninger om søkeren
På våre hjemmesider informerer vi deg om ledige stillinger i vårt team, og du kan formidle din søknad til oss per
e-post. Vi behandler dine opplysninger for behandlingen av din søknadsprosess, det betyr at medarbeidere,
som er ansvarlige hos oss for et foreløpig utvalg, har innsyn i din søknad. Dine opplysninger blir ikke
videreformidlet til tredjemenn, og vi bruker dine opplysninger ikke til andre formål.
I tilfelle avslag slettes dine opplysninger omgående. I tilfelle en berettiget interesse for søknaden din lagrer vi
opplysningene over et tidsrom på maksimalt seks måneder, med mindre du samtykker i at vi får lov til å lagre
søknadsopplysningene lenger for ev. å kontakte deg etter utløp av denne tiden.
Lovhjemmel for behandlingen av dine opplysninger er § 26 BDSG (personvernloven i Tyskland) samt art. 88
GDPR.
10. Dine rettigheter
Når vi behandler dine opplysninger er du “berørt” i GDPRs forstand. Du har krav på følgende rettigheter:
a.

Opplysningsrett

Du har krav på å forlange av oss en bekreftelse om vi behandler dine personopplysninger.
Såfremt vi behandler dine personopplysninger har du krav på å få informasjon om følgende:

·

·
·

behandlingsformålene
personopplysningenes kategorier som behandles
mottakerne eller kategoriene mottakere som har fått eller skal få tilgang til dine personopplysninger,
spesielt ved mottakere i tredje land eller ved internasjonale organisasjoner;
om mulig, den planlagte varigheten for lagring av dine personopplysninger,
eller, om dette ikke er mulig, kriteriene for fastsettelsen av denne varigheten;
Eksistensen av en rett til retting eller sletting av personopplysningene
som berører deg, eller begrensning av behandlingen av oss, eller en
klagerett mot denne behandlingen;
om det finnes en klagerett overfor en tilsynsmyndighet;
hvis personopplysningene ikke ble samlet inn direkte hos deg, alle tilgjengelige
opplysninger om opplysningenes opprinnelse;
eksistensen av en automatisert beslutningsprosess inkludert profilering i henhold til art. 22
nr. 1 og 4 GDPR og – i det minste i disse tilfellene – signifikante opplysninger om den
involverte logikken, samt rekkevidden og de tilsiktede konsekvensene for deg av en slik
behandling.

I tilfelle vi har formidlet dine opplysninger til en internasjonal organisasjon eller til et tredje land har du i tillegg
rett til å kreve informasjon om det eksisterer egnede garantier i henhold til art. 46 GDPR i forbindelse med
formidlingen.
b.

Rett til retting

Du har rett til retting og/eller komplettering av opplysninger, som vi har lagret om deg, når disse opplysningene
er uriktige eller ufullstendige. Vi foretar i så fall rettingen eller kompletteringen umiddelbart.
c.

Rett til begrensning av behandlingen

Under bestemte forutsetninger har du rett til å kreve av oss begrensningen av behandlingen av dine
personopplysninger. Minst én av forutsetningene nedenfor må være oppfylt for å få dette gjort:
du bestrider riktigheten av personopplysningene, og det riktignok for en varighet som tillater oss

å kontrollere personopplysningenes riktighet,
behandlingen er urettmessig, og du nekter sletting av personopplysningene
og ønsker istedet begrensing i bruken av
personopplysningene;
vi trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingsformål, du
derimot trenger disse for å gjøre gjeldende utøvelse eller forsvar av
rettskrav, eller
du har påklaget behandlingen i henhold til art. 21 nr. 1 GDPR, så lenge det
ikke er fastsatt om våre berettigede grunner har prioritet overfor dine interesser.

d.

Rett til sletting

Du har rett til å kreve av oss at vi sletter dine personopplysninger omgående når vi er forpliktet til det. Dette er
tilfellet hvis én av forutsetningene nedenfor er oppfylt:

·

Personopplysningene dine er ikke lenger nødvendige til formålene de ble innsamlet for
eller ble behandlet på annen måte.
Du tilbakekaller ditt samtykke som behandlingen i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a eller
art. 9
nr. 2 bokstav a GDPR støttet seg på, og det mangler en annen lovhjemmel for
behandlingen.
Du påklager i henhold til art.21 nr 1 GDPR behandlingen, og det foreligger ingen
primære berettigede grunner for behandlingen, eller du påklager behandlingen i henhold til
art. 21 nr. 2 GDPR.
Personopplysningene dine ble behandlet urettmessig.
Slettingen av personopplysningene er nødvendig for oppfyllelsen av en rettslig forpliktelse
i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstatenes lovgivning, som vi er underlagt.
Dine personopplysninger ble samlet inn i forbindelse med informasjonsselskapets tilbudte tjenester
i henhold til art. 8 nr. 1 GDPR.

Hvis vi har offentliggjort personopplysningene dine og er, i henhold til ovennevnte forutsetninger forpliktet til
sletting, så treffer vi, etter en samlet vurdering av den for oss tilgjengelige teknologien og
implementeringskostnadene, passende tiltak, også av teknisk karakter, for å informere databehandlingens
ansvarlige, som behandler personopplysningene, om at du har krevd av oss å slette alle lenker angående disse
personopplysningene eller kopier eller replikasjoner av disse personopplysningene.
Din rett til sletting gjelder derimot ikke hvis behandlingen er nødvendig på grunn av grunnene (unntak)
nedenfor:
for utøvelse av rett til fri meningsytring og informasjon;
for oppfyllelse av en rettslig forpliktelse som krever behandlingen i henhold til EU-lovgivningen
eller medlemsstatenes lovgivning, som vi er underlagt, eller ivaretakelse av en
oppgave som er av offentlig interesse, eller som skjer i utøvelse av offentlig myndighet, som
vi har fått;
av grunner som er av offentlig interesse i området offentlig helsevesen i henhold til art. 9
nr. 2 bokstavene h og i samt art. 9 nr. 3 GDPR;
for arkiveringsformål, vitenskapelige eller historiske forskningsformål som er av offentlig interesse,
eller for statistikkformål i henhold til art. 89 nr. 1 GDPR, samt retten, som er nevnt i nr. 1,
sannsynligvis umuliggjør realiseringen av formålene av denne behandlingen
eller innskrenker denne alvorlig, eller
for å gjøre utøvelse eller forsvar av rettskrav gjeldende.

e.

Rett til å bli informert

Hvis du har gjort gjeldende din rett til retting, sletting eller begrensning overfor oss, er vi forpliktet til å
meddele til alle mottakerne, som vi har gitt dine personopplysninger til, rettingen, slettingen eller
begrensningen av dine opplysninger, med mindre dette viser seg å være umulig eller er forbundet med
urimelige kostnader.

f.

Rett til dataoverførbarhet

Under betingelsen nedenfor har du rett til å motta personopplysningene, som du har stilt til
disposisjon for oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og rett til at disse opplysningene
videreformidles til en annen ansvarlig:
(1) Behandlingen beror på et samtykke i henhold til artikkel 6 nr 1 bokstav a eller art. 9 nr. 2 bokstav a GDPR
eller på en kontrakt i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b GDPR, og
(2) behandlingen skjer ved hjelp av automatiserte prosesser.
Du har rett til å utvirke at vi formidler dine personopplysninger direkte til en
annen ansvarlig, i den utstrekning det er teknisk mulig, og andre personers friheter og
rettigheter ikke innskrenkes.
Denne retten til dataoverførbarhet gjelder ikke når behandlingen er nødvendig for ivaretakelsen av en oppgave
som er av offentlig interesse eller som skjer i utøvelse av offentlig myndighet, som vi har fått.
g.

Klagerett

Av grunner, som er et resultat av din spesielle situasjon, har du rett til å klage på behandlingen av dine
personopplysninger, som beror på art. 6 nr. 1 bokstav e eller bokstav f GDPR. Dette gjelder også for en
profilering som er støttet på disse bestemmelsene.
Etter en klage behandler vi ikke lenger personopplysningene dine, med mindre vi kan dokumentere tvingende
beskyttelsesverdige grunner for behandlingen, som har prioritet foran interessene, rettighetene og frihetene
dine, eller behandlingen skjer for å gjøre utøvelse eller forsvar av rettskrav gjeldende.
Hvis vi behandler dine personopplysninger for å utføre direktereklame, har du til enhver tid rett til å påklage
behandlingen for slike reklameformål. Dette gjelder også for profilering, i den utstrekning den står i forbindelse
med direktereklamen.
Hvis du påklager behandlingen av dine personopplysninger for direktereklame som formål, skal vi ikke lenger
behandle disse for disse formål.
h.

Angrerett

I henhold til art. 7 nr. 3 GDPR har du til enhver tid rett til å tilbakekalle ditt samtykke. Ved å tilbakekalle
samtykket har rettmessigheten av behandlingen ikke tilbakevirkende kraft.
i

Klagerett overfor en tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage overfor en kontrollmyndighet til tross for et annet administrativt eller rettslig middel. Du
kan spesielt i medlemsstaten til oppholdsstedet ditt, til arbeidsplassen din eller stedet, der den påståtte
overtredelsen har funnet sted, gjøre klageretten din gjeldende, dersom du er av den oppfatning at behandling
av dine personopplysninger er i strid med GDPR.

En oversikt over de respektive databeskyttelsesansvarlige i delstatene samt deres kontaktopplysninger finner
du under følgende lenke:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11. Aktualiteten av disse personvernbestemmelsene
Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen til enhver tid for fremtiden.
Versjon: 01. April 2022.

Vedlegg
Under følgende lenke finner du selskapene som tilhører Simba Dickie Group:

https://www.simba-dickie-group.com/en/the-group/locations/

