VORES PRIVATLIVSPOLITIK
Sidst opdateret: 1. november 2021
Oversigt
Mars har været stolt familieejet i over 100 år. Det er denne uafhængighed, der
giver os den frihed til at tænke i generationer i stedet for kvartaler, så vi kan
investere i den langsigtede fremtid for vores virksomhed, vores medarbejdere,
vores kunder og planeten – alt sammen i henhold til vores vedvarende principper.
Vi tror på, at den verden, vi ønsker i morgen, starter med, hvordan vi driver
forretning i dag.
Vores databeskyttelsesprincipper:
1. Vi værdsætter og respekterer de personoplysninger, der bliver betroet os.
2. Vi sigter mod at være gennemsigtige og ansvarlige for, hvordan vi håndterer
personoplysninger, i henhold til vores fem principper og loven.
3. Vi overholder og respekterer de privatlivsrettigheder, som vores forbrugere,
kunder og jobansøgere har.
4. Vi er engageret i løbende at forbedre vores privatlivs- og sikkerhedspraksis.
Denne privatlivspolitik giver dig oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger og
deler personoplysninger hos Mars, Incorporated og koncernens virksomheder, der
inkluderer datterselskaber og tilknyttede selskaber (samlet, "Mars", "vi", "os" eller
"vores"), via vores websteder, mobilapplikationer eller andre websteder, der viser
denne privatlivspolitik (samlet "stederne"). Denne privatlivspolitik vil også gælde
for oplysninger indsamlet fra dig personligt og i enhver af vores detailhandler,
diagnostik-, afbildnings- og/eller veterinærhospitaler eller kæledyrs institutioner
(også "stederne"), og når du ansøger om et job hos Mars.
Kontakt os
Vi sigter efter at samarbejde med dig for hurtigt at svare på eventuelle spørgsmål
eller bekymring, du måtte have.
Hvis du har et generelt spørgsmål eller gerne vil kontakte Mars Global Privacy
Team og/eller Mars Data Protection Officer så klik her. Hvis du har en
anmodning vedrørende dine data og gerne vil udøve dine rettigheder i henhold til

gældende lovgivning, bedes du venligst klik her. Hvis du er bosiddende i
Californien og ønsker at udøve din ret til at bede om, at vi ikke sælger dine
personoplysninger Klik her. Du kan også indgive en anmodning ved at ringe til 1844-316-5985 eller ved at kontakte en bestemt Mars-enhed, som du har en
relation til, herunder:
•
•
•

Banfield Pet Hospital: ved at klikke her eller ved at ringe til 888-899-7071
BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: ved at klikke her eller ved
at ringe til 855-900-8444
VCA Animal Hospitals: ved at klikke her eller ved at ringe til 1-844-2765786.

For at udskrive denne privatlivspolitik, klik her.
Hvad gælder denne privatlivspolitik for?
Denne privatlivspolitik gælder for personlige data indsamlet eller behandlet af
Mars, Incorporated og koncernens virksomheder. Privatlivspolitiken gælder, hvis
vi personligt indsamler personoplysninger gennem vores websteder,
mobilapplikationer, e-mail, veterinærhospitaler, sociale medier og andre
websteder, der viser denne privatlivspolitik ("stederne"). Dine personoplysninger
inkluderer oplysninger eller en kombination af oplysninger, der direkte eller
indirekte kan bruges til at identificere dig ("personoplysninger"). Dette omfatter
identifikatorer som et navn, id-nummer, lokaliseringsdata, online-id eller til
faktorer omkring fysisk, fysiologisk, genetisk, mental, økonomisk, kulturel eller
social identitet. Bemærk, at definitionen af personoplysninger kan variere efter
område. Hvis vi indsamler oplysninger, der betragtes som personlige
oplysninger i dit område, behandler vi dem som sådan i overensstemmelse med
denne privatlivspolitik og gældende lokal lovgivning.
Læs denne privatlivspolitik omhyggeligt for at forstå vores politik og praksis for
dine personlige oplysninger. Denne privatlivspolitik kan blive ændret fra tid til
anden. Vi vil fortælle dig om væsentlige ændringer ved at offentliggøre en
meddelelse på vores hjemmeside i en rimelig periode og ændre datoen for "Sidst
opdateret". Vend tilbage for at se, om der er opdateringer.

Vi følger landets og statens databeskyttelseslove, og vi samarbejder med
databeskyttelsesmyndigheder.
Hvis du er i en jurisdiktion, der anerkender begrebet "dataansvarlig" eller
lignende, er den dataansvarlige:
Mars, Incorporated
c/o: Chief Data Protection and Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Kontakt: Chef.Privatliv.Officer@effem.com eller privacy@effem.com
Hvilke kategorier af personoplysninger indsamler og behandler vi?
Vi kan indsamle eller behandle forskellige kategorier af personoplysninger. De
følgende kategorier af personoplysninger følges af oplysninger om deres kilde(r),
formål og videregivelse(r).
•

•

Identifikatorer. Vi får identifikatorer direkte fra dig eller fra tredjeparter
som datamæglere eller sociale medier. Identifikatorer er ting som dit navn
eller dine kontaktoplysninger. Vi bruger disse til at levere og forbedre de
funktioner, produkter og tjenester, du anmoder om; til registrering,
konkurrencer og kampagner; at kommunikere med dig for at give
oplysninger; at levere personligt indhold, information og sende dig
brochurer, kuponer, prøver, tilbud og anden information om vores
produkter eller koncernens virksomheder; når vi udfører vores pligter i en
kontrakt med dig; til behandling af personoplysninger, der er nødvendige
for vurdering og accept af kunder eller leverandører; at levere relevant
reklame; og/eller til forskning. De deles til forretningsformål inden for Mars
koncernens virksomheder og med tjenesteudbydere.
Kategorier af personoplysninger indeholdt i kunderegistre. Vi får dem
direkte fra dig. Vi bruger dette til at levere og forbedre de funktioner,
produkter og tjenester, du anmoder om; at give dig personligt indhold,
information og sende dig brochurer, kuponer, prøver, tilbud og anden

•

•

•

information om vores produkter eller koncernens virksomheder; når vi
udfører vores pligter i en kontrakt med dig; og/eller til behandling af
personoplysninger, der er nødvendige for vurdering og accept af kunder
eller leverandører. De deles til forretningsformål inden for Mars
koncernens virksomheder og med tjenesteudbydere.
Følsomme personoplysninger, herunder klassifikations egenskaber,
geopositionering og præcise geolokations oplysninger. Vi får
beskyttede klassifikations egenskaber og præcise geolokations
oplysninger direkte fra dig eller fra tredjeparter, såsom datamæglere eller
sociale medieplatforme. Vi får geopositionerings data direkte fra dig,
indirekte fra dig (f.eks. hvis du tillader placeringstjenester), og/eller fra
tredjeparter som sociale medier. Vi kan bruge disse til at levere og
forbedre de funktioner, produkter og tjenester, du anmoder om; til
registrering, konkurrencer og kampagner; at give dig personligt indhold,
information og sende dig brochurer, kuponer, prøver, tilbud og anden
information om vores produkter eller koncernens virksomheder; når vi
udfører vores pligter i en kontrakt med dig; til behandling af
personoplysninger, der er nødvendige for vurdering og accept af kunder
eller leverandører; og/eller at levere relevant annoncering. De deles til
forretningsformål inden for Mars koncernens virksomheder og med
tjenesteudbydere.
Kommercielle oplysninger. Vi får dette direkte fra dig, når du køber
varer og tjenester på nogen af vores detailsteder, inklusive vores
veterinærhospitaler eller online. Vi bruger kommercielle oplysninger til at
levere og forbedre de funktioner, produkter og tjenester, du anmoder om;
at give dig personligt indhold, information og sende dig brochurer,
kuponer, prøver, tilbud og anden information om vores produkter eller
koncernens virksomheder; og/eller at levere relevant annoncering. De
deles til forretningsformål inden for Mars koncernens virksomheder og
med tjenesteudbydere.
Internet eller anden lignende netværksaktivitet. Vi får dem indirekte fra
dig (f.eks. fra at observere dine handlinger på vores steder) eller fra
tredjepart som f.eks. udbydere af dataanalyse. Vi bruger disse til at give
dig personligt indhold, oplysninger og til at sende dig brochurer, kuponer,

•

•

prøver, tilbud og andre oplysninger om vores produkter eller vores
koncern af virksomheder; og/eller for at levere relevante annoncer. De
deles til forretningsformål inden for Mars koncernens virksomheder og
med tjenesteudbydere.
Professionelle eller ansættelses relaterede oplysninger. Vi får
professionelle eller ansættelses relaterede oplysninger direkte fra dig eller
fra tredjeparter (dvs. leverandører af baggrundstjek). Vi bruger disse til at
behandle jobansøgninger, og når vi udfører vores pligt i en kontrakt med
dig. De deles til forretningsformål inden for Mars koncernens
virksomheder og med tjenesteudbydere.
Konklusioner draget fra andre personoplysninger. Vi får dem indirekte
fra dig (f.eks. fra at observere dine handlinger på vores steder) eller fra
tredjepart som f.eks. en dataanalyseudbyder. Vi bruger dem til at levere
og forbedre de funktioner, produkter og tjenester, du anmoder om; til at
give dig personligt indhold, oplysninger og sende dig brochurer, kuponer,
prøver, tilbud og andre oplysninger om vores produkter eller vores
koncern af virksomheder; og/eller for at levere relevante annoncer. De
deles til forretningsformål inden for Mars koncernens virksomheder og
med tjenesteudbydere.

Vi kan indsamle oplysninger fra forskellige kilder, herunder kontaktlister,
demografiske oplysninger, der oprindeligt er indsamlet fra andre virksomheder i
Mars familien, og personoplysninger, der er lovligt indhentet fra andre
tredjeparter, som kan kombineres med andre oplysninger, som vi indsamler til de
formål, der er beskrevet nedenfor.
Vi indsamler følgende specifikke personoplysninger:
•

Personlige kontaktoplysninger. Dette inkluderer oplysninger som
navne, adresser, telefonnumre eller e-mailadresser. For eksempel når du
giver kontaktoplysninger under onlineregistrering, når du handler med os,
eller når du leverer tjenester til os. Nogle steder lader dig oprette et
brugernavn og en adgangskode for at oprette en konto.

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Oplysninger om dine transaktioner med os. For eksempel din
købshistorik, oplysninger om fakturering og forsendelse og andre
oplysninger om din brug af vores produkter eller tjenester.
Betalingsoplysninger. Dette inkluderer oplysninger fra dit kredit- eller
betalingskort, din online betalingskonto eller andre betalingsmuligheder.
Unikke kunde og kommercielle oplysninger. For eksempel
brugernavne og andre loginoplysninger.
Oplysninger, der angiver din interesse i en position. For eksempel
dine præferencer, din arbejdshistorik og oplysninger i jobansøgninger.
Demografiske oplysninger. For eksempel oplysninger som alder, køn,
hobby eller aktiviteter, smag eller præferencer.
Følsomme oplysninger. For eksempel, når du søger et job hos os, kan vi
indsamle visse oplysninger, hvor det er tilladt og/eller nødvendigt ved lov,
og/eller som du frivilligt vælger at give.
Oplysninger til aftaler med kunder eller leverandører. Dette inkluderer
vurdering og accept af en kunde eller leverandør. For eksempel indsamler
vi kreditstatus eller oplysninger, som er offentligt tilgængelig om
sanktioner og overvågningslister.
Oplysninger indsamlet fra vores websteder og sociale medier. Dette
inkluderer oplysninger, som bliver indsamlet, når du interagerer med os.
F.eks. kommentarer, fotos eller andre oplysninger, du sender via blogs,
opslagstavler eller sociale netværk.
Enhedsoplysninger. F.eks. internet protokol (IP) adresse, enheds-id,
enhedens operativsystem, browsertype, websteder besøgt før eller efter
du besøger vores websted, viste sider og aktiviteter på vores websted,
samt interaktion med annoncer.
Tredjeparts service- og reklamepartnere kan også indsamle
oplysninger automatisk.
Andre oplysninger, vi har indsamlet fra dig med dit samtykke.

Oplysninger, vi indsamler om dit kæledyr – såsom dit kæledyrs art, race,
fødselsdag eller behandlingshistorie – betragtes ikke som
personoplysninger.

Hvorfor indsamler vi, og hvordan bruger vi dine personoplysninger?
Vi kan bruge dine personoplysninger til forskellige legitime formål, herunder:
•

•

•

•

•

Til at levere de funktioner, produkter og tjenester, du anmoder om. Vi
kan bruge de personoplysninger, vi indsamler, til at opfylde dine
anmodninger om vores funktioner, produkter og tjenester samt aktivere
din brug heraf. Dette inkluderer betalingsbehandling for køb,
abonnementer eller salg og for at beskytte mod eller identificere mulige
svigagtige transaktioner.
Registrering, konkurrencer og kampagner. Vi kan bruge dine
personoplysninger til at melde dig til konkurrencer, hvis du vælger at
deltage, til at underrette dig om resultater og til at registrere dig for visse
funktioner, produkter og tjenester i overensstemmelse med dine
markedsføringspræferencer.
Til at kommunikere med dig og give dig information. Vi kan bruge dine
personoplysninger til at kommunikere med dig, til at svare på dine
spørgsmål eller kommentarer eller til at give dig opdateringer og nyheder.
Og hvis du har angivet din interesse i en stilling hos Mars, til at underrette
dig, når der er en ledig stilling.
For at give dig personligt indhold, information og sende dig
brochurer, kuponer, prøver, tilbud og anden information om vores
produkter eller koncernens virksomheder. Hvor det kræves af loven,
beder vi besøgende om at angive e-mailadresser for at fortælle os, om de
gerne vil have flere oplysninger eller opdateringer fra os, såsom
oplysninger om produkter og tjenester, der er tilgængelige fra vores
koncern. Vi tilbyder også besøgende en mulighed for tilbagetrækning (“opt
out”), hvis de ønsker at stoppe med at modtage information fra os. Nogle
gange bliver du muligvis bedt om at tilmelde dig, før vi kontakter dig på
bestemte måder, eller inden visse tjenester bliver tilgængelige.
Når vi udfører vores pligt i en kontrakt med dig. Vi kan bruge dine
personoplysninger, når du arbejder som en tjenesteudbyder eller ansøger
om et job hos os, hvis det er relevant. Hvis du er en forbruger eller bruger

•

•

•

•

•

af vores tjenester, bruger vi dine personoplysninger til at udføre vores pligt
i vores aftale med dig.
Til at vurdere og acceptere kunder eller leverandører. Dette inkluderer
at verificere identiteten og kreditværdigheden af nogle kunder eller
leverandører, udføre due diligence og sammenligne dem med offentligt
tilgængelige regerings- og/eller sanktionslister og andre tredjeparts
datakilder, bruge og deltage i Mars' hændelsesregistre og sektor
advarselsystemer og/eller tredjeparts verifikationstjenester. Indsamling af
disse personoplysninger kan involvere et kreditreferencebureau eller en
anden tredjepart.
Til at levere relevante annoncer. Vi kan købe og bruge e-mail lister med
samtykke til at kontakte potentielle kunder. Vi beder dem, der leverer
listerne, om at bekræfte, at kontaktoplysningerne kun gives for dem, der
ønsker at modtage tilbud og information via e-mail. Vi kan også bruge
demografiske oplysninger samt præferenceoplysninger til målrettet
annoncering mod brugere, som annoncerne er mest relevante for. På
denne måde kan brugerne se annoncer, der mest sandsynligt interesserer
dem. Vi giver mulighed for framelding. For yderligere oplysninger om
vores reklamepraksisser, kan du klikke her for at se vores politik for online
annoncering baseret på interesser nedenfor.
Til at give dig andre tilbud. Nogle gange vil vi give tilbud, kuponer og
oplysninger, inklusive kataloger, tilgængelige via mail. For eksempel når
kunder afgiver en online ordre i vores katalogforretninger eller tilmelder sig
et af vores kataloger online, kan vi sætte dem på listen til at modtage det
katalog. Vi kan også bruge lister fra tredjeparter eller offentlige kilder. Med
dit samtykke kan vi udveksle navne og adresser med andre virksomheder,
der kan kontakte dig via mail for at give tilbud. Du kan afmelde dig til
enhver tid.
For at forbedre de funktioner, produkter og tjenester, som vi tilbyder
via stederne. Vi kan bruge personoplysninger til at forbedre Mars
koncernens produktudbud, tjenester samt vores websteder og funktioner.
At kombinere dine data inden for Mars-familien. Vi kan også
kombinere personlige data, der er lovligt indsamlet af andre virksomheder
inden for Mars familien, for at skabe et enkelt syn på vores kunder, til

•

interne markedsundersøgelser og/eller måling af effektiviteten af vores
kampagner og baseret på vores legitime interesser. Dette sætter os i
stand til at forstå, hvor kunderne findes på tværs af vores forskellige
mærker og forretningsdivisioner inden for Mars familien og vil støtte os i at
forbedre vores produkter og tjenester.
Til visse automatiserede beslutningsaktiviteter. Vi kan bruge de
personoplysninger, vi indsamler, til online annoncering og/eller til at
oprette en personlighedsprofil til dig. Detaljer om de personoplysninger, vi
indsamler, hvordan de bruges og hvordan du kan fravælge enhver
automatiseret beslutningstagning, er beskrevet nedenfor.

Hvad er det lovlige grundlag for, at vi kan behandle dine
personoplysninger?
•

•
•
•

For at beskytte dine interesser. Vi kan for eksempel behandle
personoplysninger af sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige årsager,
hvis du opholder dig på et Mars område eller, for jobansøgere, til
yderligere aftaler med medarbejderrepræsentationer i nogle jurisdiktioner
og for at beskytte den offentlige interesse.
Efter din anvisning, og med dit samtykke.
Til videnskabelig forskning.
Til andre legitime forretningsformål. Vi kan også påberåbe os vores
legitime interesse i at forbedre forretnings- og markedsføringspraksis. Det
omfatter men er ikke begrænset til lovoverholdelse, forskning og analyse,
kombination af data, kliniske undersøgelser, evaluering af diagnose,
behandling af kæledyr og andre formål beskrevet ovenfor. Hvis vi
påberåber os vores legitime interesse, vil vi udføre en legitim interesse
vurdering for at sikre, at vi overvejer og afvejer enhver mulig indvirkning
på dine rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslove, før vi
udfører nogen databehandling. Vi vil ikke bruge dine personlige
oplysninger til aktiviteter, hvor vores interesser tilsidesættes af
indvirkningen på dig, medmindre vi har dit samtykke eller på anden måde
er påkrævet eller tilladt ved lov.

Hvordan deler og offentliggør vi dine personoplysninger?
Vi kan dele eller afsløre din personoplysninger til formål i overensstemmelse med
denne privatlivspolitik i nedenstående tilfælde.
•
•

•

•
•

•

•

•

Inden for Mars og Mars koncernens virksomheder. For eksempel at
kombinere de personlige oplysninger, der er indsamlet om dig.
Med forhandlere eller agenter. Vi kan dele dine personoplysninger med
virksomheder, vi har ansat til at levere tjenester til os. Når vi deler
personoplysninger med virksomheder for at levere tjenester til os, må de
ikke bruge dem til noget andet formål. De skal holde dine
personoplysninger fortrolige, medmindre du på anden måde give dit
samtykke til det.
I de tilfælde, hvor dine personoplysninger måtte blive overført
sammen med andre forretningsaktiver. I sådanne tilfælde kan
personoplysninger også blive delt under enhver vurderingsproces,
underlagt krav om fortrolighed og hemmeligholdelse.
Hvor vi har modtaget din anvisning eller samtykke til videregivelse af
dine personlige oplysninger.
For at overholde loven eller reagere på juridiske processer eller
retsgyldige anmodninger, herunder fra retshåndhævende myndigheder
og offentlige myndigheder.
For at foretage undersøgelser i forbindelse med forbrugerklager eller
eventuelle lovovertrædelser, for at beskytte webstedets integritet, for
at imødekomme dine anmodninger eller for at samarbejde i enhver
juridisk undersøgelse.
For at beskytte Mars koncernens rettigheder eller ejendomsret eller
vores kunder, herunder håndhævelse af vilkårene vedrørende din brug af
tjenesterne.
For at handle i god tro, hvis vi mener, at en sådan adgang eller
offentliggørelse er nødvendig for at beskytte sundheden
og/ellersikkerheden for vores medarbejdere, kunder, offentligheden
og kæledyr.

•

For at understøtte andre legitime forretningsformål. Dette inkluderer,
men er ikke begrænset til, lovmæssig overholdelse, afholdelse af kliniske
studier, evaluering af diagnoser og behandling af kæledyr.

Bemærk, at webstederne kan indeholde links eller henvise til
tredjepartswebsteder, hvis privatlivspolitik kan afvige fra vores. Hvis du sender
personoplysninger til et af disse websteder, styres dine oplysninger af deres
privatlivspolitik. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikken på alle de
websteder, som du besøger.
Vi kan sælge anonymiserede data til tredjeparter, og vi kan dele anonymiserede
eller ikke-personlige identificerende oplysninger som beskrevet ovenfor. Vi kan
kombinere anonymiserede eller afidentificerede oplysninger med andre
anonymiserede eller gen-identificerede oplysninger fra andre kilder. Vi kan også
dele aggregerede og anonyme oplysninger med tredjeparter, herunder for
eksempel rådgivere, annoncører og investorer, til generel forretningsanalyse. For
eksempel kan vi fortælle vores annoncører om antallet af besøgende på vores
websted og de mest populære funktioner eller tjenester.
Ansøg om et job hos Mars
Når du ansøger om en stilling hos Mars koncernens virksomheder, behandler vi
dine personoplysninger som beskrevet her i overensstemmelse med gældende
databeskyttelseslov. Mars respekterer dit privatliv og vil behandle dine
personoplysninger som jobansøger som fortroligt. Vi bruger og deler dine
personoplysninger som beskrevet i denne privatlivspolitik, også som beskrevet
nedenfor, da de vedrører dig som jobansøger.
Personlige oplysninger som vi indsamler om dig som jobansøger
Når du ansøger om et job hos Mars, beder vi dig om at give
personoplysninger for at kunne vurdere din ansøgning. Du kan også
vælge at give yderligere personlige oplysninger (for eksempel oplysninger
om hobbyer og sociale præferencer). Alle oplysninger gives på frivillig
basis, og du vælger selv, hvilke personlige oplysninger du ønsker at

oplyse. Bemærk, hvis du vælger ikke at give de anmodede personlige
oplysninger, kan vores mulighed for at overveje dig til en stilling være
begrænset.
Oplysninger fra tredjeparter
Vi kan også få oplysninger om dig fra offentlige kilder eller tredjeparter.
For eksempel for at bekræfte oplysninger i din ansøgning eller
gennemføre et baggrundstjek gennem en tredjepart, som tilladt i henhold
til gældende lov. Hvis du vil, kan du give os personlige oplysninger på
tredjepartswebsteder som LinkedIn, hvis det er relevant på dit marked.
Hvis du vælger at give Mars tilladelse til at få adgang til disse
personoplysninger, accepterer du, at Mars kan indsamle, gemme og
bruge disse oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Sådan bruger Mars dine personoplysninger som en jobansøger
Mars vil bruge dine personlige oplysninger til at behandle din ansøgning,
herunder til nedenstående formål.
• Rekruttering, evaluering og udvælgelse af jobkandidater
• Generel personaleadministration og ledelse
•
•
•
•
•

Gennemførelse af tilfredshedsundersøgelser (for eksempel for at
styre og forbedre ansættelsesprocessen)
Bekræftelse af din(e) ansættelsesreference(r), udførelse af
baggrundstjek og relaterede vurderinger
Overholdelse af juridiske og virksomhedsmæssige krav (for
eksempel for at sikre mangfoldighed)
Kommunikation med dig vedrørende din ansøgning og interesse for
Mars
Fremtidige jobmuligheder, hvis du tillader det

Profilering og automatiseret beslutningstagning
Mars kan også behandle dine personoplysninger til data- og statistisk
analyse. For at overholde juridiske krav eller til Mars' legitime interesser
kan vi anvende rekrutteringsanalyse og mangfoldigheds overvågning på
globalt niveau med dit samtykke, og hvor det er tilladt efter gældende lov.

Du har ret til ikke at få en beslutning truffet om dig, der udelukkende er
baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, hvis denne
beslutning får juridiske konsekvenser for dig eller væsentligt påvirker dig.
Mars træffer ikke udelukkende automatiserede beslutninger om
kandidater, som en del af sin rekrutteringsproces.
Hvem deler Mars dine personoplysninger med som ansøger?
Dine personoplysninger vil blive delt mellem Mars enheder i Mars familien
og kun med de Mars medarbejdere, der virkelig har brug for det til at
udføre deres opgaver og pligter og til tredjeparter med et legitimt
forretningsbehov. Tredjeparter der er specifikke for jobansøgere,
inkluderer rekrutteringsbureauer, konsulenter, udbydere af baggrundstjek
og advokater. Disse tjenesteudbydere kan ændre sig afhængigt af Mars
enheden, der beskæftiger dig og kan ændre sig over tid. Vi forsøger altid
at sikre, at tredjeparter, der håndterer personoplysninger, gør det på en
måde, der er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og i
overensstemmelse med gældende lov.
Sådan kommunikerer vi med dig
Hvis du ikke længere ønsker, at vi skal bruge dine kontaktoplysninger til at
promovere Mars' eller tredjeparters produkter eller tjenester, bedes du kontakte
os ved at bruge kontaktoplysningerne ovenfor.
Hvis vi sender dig en kampagne e-mail, kan du også afmelde dig i bunden af emailen for at fravælge fremtidige kampagne e-mails. I nogle tilfælde kan vi
anmode om dit samtykke, før vi sender dig kampagne e-mails. Ved at afvise at
give samtykke, vil du ikke modtage visse e-mails fra os.
Selv hvis du vælger ikke at modtage kampagne e-mails, kan du stadig modtage
e-mails, der letter, gennemfører eller bekræfter en kommerciel transaktion, som
du allerede har accepteret at indgå med os. Disse inkluderer kommunikation om
dit kæledyrs helbred, påmindelser om aftaler, gennemførelse af din registrering,

rettelse af brugerdata, anmodninger om nulstilling af adgangskode, bekræftelse
af transaktioner, forsendelsesmeddelelser og anden kommunikation, der er vigtig
for dine transaktioner med os.
Vi kan også tilbyde at sende dig SMS-beskeder. Under nogle omstændigheder
kan vi kræve, at du tilmelder dig for at modtage SMS-beskeder fra os. Du kan til
enhver tid fravælge modtagelse af bestemte SMS-beskeder fra os (bortset fra
påmindelser om aftaler) ved at sende STOP som svar på enhver SMS-besked.
Medmindre det udtrykkeligt er bemærket, tilbydes alle SMS-tjenester uden
beregning for dig. Besked-, data- og andre takster kan muligvis være gældende.
Du er ansvarlig for eventuelle takster på mobiltelefonen (brug, abonnement osv.)
som følge af brugen af vores produkter eller tjenester. Se din mobiloperatørs
prisplan for at se taksterne for afsendelse og modtagelse af SMS-beskeder.
Børn
Hvad med børns privatliv?
De fleste af vores steder er designet og beregnet til voksne. Hvor et af vores
steder er beregnet til et yngre publikum, får vi samtykke fra en forælder eller
værge i overensstemmelse med lokal lovgivning.
For mere information, læs venligst Mars Marketing Code. Hvis du finder ud af, at
et barn i strid med denne politik har registreret sig til modtagelse af e-mail
nyhedsbreve eller på anden måde har givet deres personoplysninger, bedes du
rapportere det til os ved hjælp af kontaktoplysningerne i toppen af denne politik.
Hvis vi bliver opmærksomme på, at en mindreårig bruger har leveret
personoplysninger uden forældrenes tilladelse, lukker vi kontoen og sletter alle
personoplysninger, som brugeren har angivet, i det omfang det er muligt.
Annoncering og cookies

Hvad er retningslinjerne for online interessebaseret annoncering?
Se venligst vores meddelelser om annoncevalg og cookies for detaljerede
oplysninger om vores praksis omkring interessebaseret annoncering på nettet og
brugen af cookies.
Yderligere nyttige oplysninger
Hvad har du ellers brug for at vide?
Hvor opbevares og behandles dine oplysninger?
Personoplysninger, vi indsamler eller modtager, kan gemmes og behandles i
USA eller et hvilket som helst andet land, hvor vi eller vores tjenesteudbydere
har faciliteter.
Serverne og databaserne, der gemmer personoplysninger, kan befinde sig uden
for det land, hvorfra du opnåede adgang til dette sted, og i et land, der ikke har
samme privatlivspolitik som det land, hvor du bor. De personoplysninger, du
giver os, kan sendes til udlandet i overensstemmelse med gældende lovkrav. Vi
indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i overensstemmelse med
denne privatlivspolitik.
Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe vi har et legitimt
forretningsformål til det og i overensstemmelse med vores politik for opbevaring
af data.
Hvad med personoplysninger, der er offentligt tilgængelige (f.eks. i chatrum,
opslagstavler eller andre interaktive fora)?
Vi tilbyder muligvis chatrum, besked- eller opslagstavler eller interaktive områder,
hvor besøgende kan offentliggøre kommentarer eller information. Hvis der er et

chatrum, bulletin eller opslagstavle, sociale netværksmuligheder eller andre
interaktive områder, skal du sørge for at tjekke de opslåede regler. Du vil være
bundet af de offentliggjorte regler såvel som vores brugsbetingelser for
webstedet. Reglerne for deltagelse kan fastlægge alder og andre
begrænsninger, såsom udsendelse af krænkende, stødende eller inflammatorisk
indhold. Alt, hvad du skriver online, er offentlig information. Vi er ikke ansvarlige
for noget, du frivilligt skriver online. Brugere bør udvise forsigtighed, når de
videregiver personlige oplysninger online.
Opgave
Vi kan dele eller overføre dine personlige data i løbet af enhver direkte eller
indirekte omorganiseringsproces, herunder, men ikke begrænset til, fusioner,
opkøb, frasalg, konkurser og salg af alle eller dele af vores aktiver. Dine
personlige oplysninger kan blive delt efter gennemførelsen af en sådan
transaktion og/eller under vurderingsbehandlingen, der afventer overførsel
(underlagt fortrolighedskrav). Hvis de overføres, vil dine personlige data forblive
underlagt denne privatlivspolitik eller en politik, der som minimum beskytter dit
privatliv i lige så høj grad som denne privatlivspolitik, medmindre du giver dit
samtykke.
Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Vi opretholder (og kræver, at vores tjenesteudbydere opretholder) passende
organisatoriske og tekniske forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger.
Hvis du har spørgsmål til de sikkerhedsforanstaltninger vi bruger, kan du
kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne i toppen af denne privatlivspolitik.
Vi anbefaler, at du også træffer yderligere forholdsregler for at beskytte dine
personlige oplysninger. For eksempel kan du installere opdateret antivirussoftware, lukke browsere efter brug, holde dine loginoplysninger og
adgangskoder fortrolige, og regelmæssigt opdatere software og apps for at sikre,
at du har de nyeste sikkerhedsfunktioner.

International overførsel af personlige oplysninger
Hvis du vælger at give os personoplysninger, kan vi overføre disse
personoplysninger til vores datterselskaber og tilknyttede selskaber eller til andre
tredjeparter i overensstemmelse med lokal lovgivning. Vi kan også overføre dine
personlige oplysninger på tværs af grænser, fra dit land eller din jurisdiktion til
andre lande eller jurisdiktioner i overensstemmelse med lovmæssige krav. Mars
bruger primært EU-Kommissionens standardkontraktsbestemmelser til
dataoverførsler fra Den Europæiske Union, EØS, Storbritannien og Schweiz til
lande uden for EØS (inklusive Storbritannien). For overførsler mellem andre
jurisdiktioner kan Mars anvende andre juridiske mekanismer til international
overførsel, alt efter hvad der er relevant i henhold til loven.
Love og rettigheder, der kan gælde for dig
Afhængigt af din bopæl kan de rettigheder, du har til rådighed, variere i nogle
henseender. Mars vil svare på enhver henvendelse vedrørende rettigheder i
overensstemmelse med lokale lovbestemmelser.
Hvis du ønsker at fremsætte en anmodning relateret til nogen af de rettigheder,
der er angivet nedenfor, bedes du venligst kontakt os ved hjælp af
kontaktoplysningerne ovenfor.
Adgangsret
Du har muligvis ret til at få bekræftet, om dine personoplysninger behandles eller
ej. Hvis det er tilfældet, har du muligvis ret til at få adgang til de personlige
oplysninger og andre oplysninger, såsom formålet, kategorierne af personlige
oplysninger, modtagerne (eller kategorier af modtagere), som de
personoplysninger er blevet eller vil blive videregivet til, for bestemte modtagere i
tredjelande eller internationale organisationer, hvor det er muligt, den periode,
hvor de personlige oplysninger vil blive gemt, eller, hvis ikke muligt, kriterierne,
der bruges til at bestemme denne periode, dine rettigheder osv.

Hvor det er muligt og tilladt ved lov, giver vi dig en kopi af de personlige
oplysninger, vi behandler. For yderligere kopier opkræver vi muligvis et rimeligt
gebyr baseret på administrative omkostninger. Hvis du fremsætter anmodningen
elektronisk, og medmindre andet kræves, skal oplysningerne gives i elektronisk
form.
Retten til ændring
Du har ret til at rette eller færdiggøre dine personlige oplysninger, hvis de er
unøjagtige eller ufuldstændige.
Retten til sletning (retten til at blive glemt)
Du har ret til at få dine personlige oplysninger slettet under visse
omstændigheder. Se eksempler nedenfor.
•
•
•
•
•

Dine personlige oplysninger er ikke længere nødvendige til de formål, som
de blev behandlet til
Du trækker dit samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på, og vi
har ingen anden retlig grund til behandlingen
Du gør indsigelse mod behandlingen, og der er ingen andre legitime
grunde til behandlingen
Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt
Dine personlige data skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse,
som vi er underlagt

Denne ret gælder ikke i det omfang, behandlingen er nødvendig til nedenstående
formål.
•
•
•
•

Til udøvelse af retten til ytrings- og informationsfrihed
Til overholdelse af en juridisk forpligtelse, der kræver behandling efter en
lov, som vi er underlagt
Til udførelse af en opgave udført i almenhedens interesse
Af hensyn til almen interesse i området for folkesundhed

•
•

Til arkiveringsformål i almenhedens interesse, videnskabelige eller
historiske forskningsformål eller statistiske formål
Til etablering, udøvelse eller forsvar af vores juridiske krav

Retten til begrænsning af behandlingen
Du har ret til at begrænse behandlingen af nedenstående årsager.
•

•
•

•

Du bestrider nøjagtigheden af dine personoplysninger i en periode, der
gør det muligt for os at verificere nøjagtigheden af dine
personligeoplysninger
Behandlingen er ulovlig, og du er ønsker sletning af de personoplysninger
og anmoder om begrænsning af brugen af dem
Vi har ikke længere brug for de personoplysninger med henblik på
behandlingen, men de kræves af dig til etablering, udøvelse eller forsvar
af juridiske krav
Du har udnyttet din ret til at gøre indsigelse mod behandling i afventning af
bekræftelsen, om vores legitime årsager tilsidesætter dine rettigheder

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret,
ofte brugt og maskinlæsbart format. Du har ret til at sende disse personlige
oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis behandlingen er baseret på
samtykke i henhold til eller på en kontrakt og udføres på automatiserede måder.
Ret til at gøre indsigelse
Du kan have ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine
personoplysninger, som er baseret på vores legitime formål, på grund af
din særlige situation. Især kan du have ret til at gøre indsigelse mod, at
dine personlige data kombineres på tværs af Mars familien på grundlag af
vores legitime interesse. Vi vil stoppe behandlingen af dine
personoplysninger, medmindre vi har overbevisende legitime grunde til
behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder

og friheder eller legitime grunde til etablering, udøvelse eller forsvar af
juridiske krav. Hvis personoplysninger behandles til direkte
markedsføringsformål, herunder profilering, kan du til enhver tid gøre
indsigelse.
Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering
Du har ret til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på
automatiseret behandling, herunder profilering, undtagen under visse
undtagelser i henhold til lokal lovgivning.
Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til
enhver tid trække dit samtykke tilbage uden at påvirke lovligheden af
behandlingen baseret på samtykket før tilbagetrækning.
Retten til anonymitet
Du har også ret til at anmode om anonymitet. Det betyder, at dine
personoplysninger ikke vil blive indsamlet eller behandlet. Hvis du vælger at
udøve denne ret, er vi muligvis ikke i stand til at give dig dine ønskede varer eller
tjenester.
Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.
Ret til at fravælge salg af dine personoplysninger
Retten til at "fravælge" salget af dine personoplysninger til tredjepart (eller for
forbrugere, der er under 16 år gamle, retten til ikke at få deres personoplysninger
solgt uden at de eller deres forældre har tilvalgt det). For at udøve denne ret kan
du indsende en anmodning ved at bruge formularen ovenfor og/eller linket "Sælg
ikke mine personoplysninger" ovenfor.

Ret til ikke at blive forskelsbehandlet
Retten til ikke at blive forskelsbehandlet, til at modtage samme tjeneste og
prisfastsættelse fra en virksomhed, selv efter at du har udøvet dine rettigheder.
Shine the Light Disclosure
Californiens lov giver Californiens indbyggere mulighed for at anmode om visse
oplysninger med hensyn til vores videregivelse af personoplysninger til tredjepart
til deres direkte markedsføringsformål. For at fremsætte en sådan anmodning,
skal du angive "Shine the Light" i "Request Details"-delen af din anmodning på
formularen ovenfor eller i emnelinjen, hvis den sendes via e-mail.
Bemærk, at der er begrænsninger på antallet af gange, du kan udøve nogle af
disse rettigheder. Du kan udpege en autoriseret agent til at fremsætte en
anmodning på dine vegne. Agenten skal fremlægge bevis for din autorisation. Vi
kan afvise en anmodning fra en agent, der ikke fremlægger bevis for, at de er
autoriseret af dig til at handle på dine vegne.
Vi skal muligvis bekræfte din anmodning, før vi gennemfører den. For eksempel
kan vi bede dig om at bekræfte datapunkter, vi allerede har om dig. Vi vil kun
bruge personlige data, der er angivet i en anmodning, til at bekræfte anmoderens
identitet eller autoritet.
Økonomiske incitamenter
Vi kan tilbyde forskellige økonomiske incitamenter fra tid til anden. Vilkårene for
det økonomiske incitament vil blive givet på det tidspunkt, du tilmelder dig det
økonomiske incitament. Du kan trække dig fra et hvilket som helst af de
økonomiske incitamenter. Ved beregning af disse tilbud tager vi hensyn til
udgifterne i forbindelse med tilbuddet og værdien af dine data.
Hvordan reagerer vi på meddelelser, der ikke skal spores

Vi gør vores bedste for at handle på browserindstillinger, der anmoder om, at vi
ikke sporer dine personlige data, underlagt tekniske begrænsninger; vi er
muligvis ikke i stand til at reagere på alle brugerindstillinger eller signaler.
Ændringer
Ændringer i denne privatlivspolitik
Vi bruger kun dine personoplysninger på den måde, der er beskrevet i denne
privatlivspolitik. Hvis vi beslutter at bruge dine personlige oplysninger på en
anden måde end den, der blev angivet på det tidspunkt, de blev indsamlet, får du
besked. Hvis der er en konflikt mellem den engelske version af vores
privatlivspolitik og en oversatte version, er den engelske version
gældende.

