VÅR PERSONVERNERKLÆRING
Sist oppdatert: 1. november 2021.
Oversikt
Mars er stolt av å ha vært familieeid i over 100 år. Det er denne uavhengigheten
som gir oss friheten til å tenke i generasjoner, ikke kvartaler, slik at vi kan investere
i den langsiktige fremtiden til bedriften, menneskene, forbrukerne og planeten vår
— veiledet av våre vedvarende prinsipper. Vi tror den verdenen vi ønsker i morgen,
starter med hvordan vi gjør forretninger i dag.
Våre personvernprinsipper:
1. Vi verdsetter og respekterer Personopplysningenesom betros til oss.
2. Vi har som mål å være transparente og ansvarlige om hvordan vi håndterer
Personopplysningene vi er ansvarlige for, veiledet av våre fem prinsipper
og loven.
3. Vi etterkommer og respekterer personvernrettighetene som er tildelt
forbrukerne, kundene og jobbsøkerne våre.
4. Vi er forpliktet oss til en kontinuerligforbedring av personvern- og
sikkerhetspraksisene våre.
Denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») gir deg informasjon om
hvordan vi samler inn, bruker og deler personopplysninger hos Mars, Incorporated
og dets familieselskaper,som inkluderer datterselskaper og assosierte selskap
("Mars," "vi," "oss" eller "vår"), gjennom vår nettside, mobilapper eller andre
nettsteder som viser denne personvernerklæringen ("Nettstedene").
Personvernerklæringen vil også gjelde foropplysninger som samles fra deg
personlig og fra noen av våre forhandlere og/eller veterinærsykehus (også,
"Nettstedene"), og når du søker jobb hos Mars.
Kontakt oss
Vi er forpliktet til å samarbeide med deg for å svare raskt på eventuelle spørsmål
eller bekymringer du måtte ha.
Hvis du har et generelt spørsmål, ønsker å kontakte det globale
personvernteamet og/eller Mars’ personvernombud, vennligst Klikk her . Hvis du
har en forespørsel personopplysningene dine og ønsker å utøve rettighetene

dine i henhold til gjeldende lovgivning, vennligst Klikk her . Hvis du er bosatt i
California og ønsker å utøve din rett til å be om at vi ikke selger dine
personopplysninger Klikk her. Du kan også komme med en forespørsel ved å
ringe 1-844-316-5985, eller ved å kontakte en spesifikk Mars-enhet som du har
en relasjon med, inkludert:
•
•
•

Banfield Pet Hospital: ved å trykke her eller ved å ringe 888-899-7071
BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: ved å trykke her eller ved
å ringe 855-900-8444
VCA Animal Hospitals: ved å klikke her eller ved å ringe 1-844-276-5786.

For å skrive ut Personvernerklæringen, vennligst klikk her.
Hva gjelder Personvernerklæringen for?
Personvernerklæringen gjelder for Personopplysninger som innhentes eller
behandles av Mars, Incorporated og dets familieselskaper.
Personvernerklæringen gjelder dersom vi innhenter Personopplysninger fra deg
direkte, gjennom nettsidene våre, mobilapper, e-post, veterinærsykehus, sosiale
medier og andre nettsteder som viser Personvernerklæringen ("Nettsteddene").
Dine Personopplysninger inkludereropplysninger eller en kombinasjon av
opplysninger som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere deg
("Personopplysninger"). Dette inkluderer identifikatorer som navn,
identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, nettidentifikatorer eller ett eller
flere elementer som er spesifikke for din fysiske, fysiologiske, genetiske,
psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. Vennligst vær
oppmerksom på at definisjonen av Personopplysninger kan variere etter region.
Hvis vi innhenter opplysninger som anses som Pdersonopplysninger i regionen
din, vil vi behandle dem i henhold til pPersonvernerklæringen og gjeldende lokal
lovgivning.
Vennligst les Personvernerklæringen nøye for å forstå våre retningslinjer og
praksis for dine Personopplysninger. Personvernerklæringen kan endres fra tid til
annen. Vi vil informere deg om endringer av vesentlig betydning ved å legge ut et

varsel innen rimelig tid på hjemmesiden vår og endre "Sist oppdatert"-datoen.
Vennligst sjekk jevnlig for oppdateringer.
Vi følger landets og statens personvernlovgivning , og vi samarbeider med
tilsynsmyndigheter.
Dersom du befinner deg i en jurisdiksjon som gjenkjenner konseptet
"behandlingsansvarlig" eller tilsvarende, er behandlingsansvarlig:
Mars, Incorporated
c/o: Chief Data Protection and Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Kontakt: Sjef.Personvern.Officer@effem.com eller privacy@effem.com.
Hvilke kategorier Personopplysningerinnhenter og behandler vi?
Vi kan innhente eller behandle ulike kategorier av Personopplysninger.
Følgende kategorier av Personopplysninger etterfølges av informasjon om
opplysningenes kilde(r), formål og utlevering(er).
•

Identifikatorer. Vi får identifikatorer direkte fra deg eller fra tredjeparter
slik som datameglere eller sosiale mediaplattformer. Identifikatorer er ting
som navnet eller kontaktinformasjonen din. Vi bruker identifikatorene for å
tilby og forbedre funksjonene, produktene og tjenestene du forespør; for
registrering, konkurranser og kampanjer; for å kommunisere med deg for
å gi informasjon; for å tilby personlig tilpasset innhold, informasjon, og for
å sende deg brosjyrer, kuponger, prøver, tilbud og annen informasjon om
våre produkter eller våre familieselskaper ; når vi gjennomfører våre
forpliktelser i en kontrakt med deg; for behandling av Personopplysninger
som er nødvendig for vurderingen og godkjenning av kunder eller
leverandører; for å tilby relevant annonsering; og/eller for forskning.
Identifikatorene deles i forretningsøyemed innad i Mars-familieselskapene
og med tjenesteleverandører.

•

•

•

Kategorier av Personopplysninger som finnes i kunderegistre. Vi får
dette direkte fra deg. Vi bruker dette til å tilby og forbedre funksjonene,
produktene og tjenestene du forespør; for å gi deg personlig tilpasset
innhold, informasjon, og for å sende deg brosjyrer, kuponger, prøver,
tilbud og annen informasjon om produktene eller våre familieselskaper;
når vi utfører våre forpliktelser i en kontrakt med deg; og/eller for
behandling av Personopplysninger som er nødvendig for evalueringen og
godkjenningen av kunder eller leverandører. De er delt i
forretningsøyemed innad i Mars-familieselskapene og med
tjenesteleverandører.
Sensitive personopplysninger, inkludert beskyttede
klassifiseringsegenskaper, geolokalisering og presis
geolokaliseringsinformasjon. Vi får beskyttede
klassifiseringsegenskaper og presis geolokaliseringsinformasjon direkte
fra deg eller fra tredjeparter, for eksempel datameglere eller sosiale
medieplattformer. Vi får også geografisk plasseringsdata direkte fra deg,
indirekte fra deg (f.eks. hvis du tillater stedtjenester), og/eller fra
tredjeparter som sosiale mediaplattformer. Vi bruker disse for å tilby og
forbedre funksjonene, produktene og tjenestene du forespør; for
registrering, konkurranser og kampanjer; personlig tilpasset innhold,
informasjon, og for å sende deg brosjyrer, kuponger, prøver, tilbud og
annen informasjon om våre produkter eller våre familieselskaper; når vi
gjennomfører våre forpliktelser i en kontrakt med deg; for behandling av
Personopplysninger som er nødvendig for vurderingen og godkjennelsen
av kunder eller leverandører; for å tilby relevant annonsering. De er delt i
forretningsøyemed innad i Mars-familieselskapene og med
tjenesteleverandører.
Kommersielle opplysninger. Vi får dette direkte fra deg når du kjøper
varer og tjenester ved våre salgssteder, herunder hos veterinæren din
eller på nett. Vi bruker kommersielle opplysningertil å tilby og forbedre
funksjonene, produktene og tjenestene du forespør; for å gi deg personlig
tilpasset innhold, informasjon, og for å sende deg brosjyrer, kuponger,
prøver, tilbud og annen informasjon om våre produkter og våre
familieselskaper av selskaper; og/eller for å tilby relevant annonsering. De

•

•

•

er delt i forretningsøyemed innad i Mars-familieselskapene og med
tjenesteleverandører.
Internett- eller annen liknende nettverksaktivitet. Vi får dette indirekte
fra deg (f.eks., ved å observere handlingene dine på Nettstedene våre)
eller fra tredjeparter som f.eks. tilbydere av dataanalytikk. Vi bruker disse
for å tilby personlig tilpasset innhold, informasjon, og for å sende deg
brosjyrer, kuponger, prøver, tilbud og annen informasjon om våre
produkter og våre familieselskaper; og/eller for å tilby relevant
annonsering. De er delt i forretningsøyemed innad i Marsfamilieselskapene og med tjenesteleverandører.
Profesjonelle- eller yrkesrelaterte opplysninger. Vi får profesjonelle
eller yrkesrelaterte opplysninger direkte fra deg eller fra tredjeparter (f.eks.
tilbydere av bakgrunnssjekker). Vi bruker disse til å behandle
jobbsøknader og når vi utfører vår forpliktelser i kontrakt med deg. De er
delt i forretningsøyemed innad i Mars-familieselskapene og med
tjenesteleverandører.
Slutninger trukket fra andre Personopplysninger. Vi mottar dette
indirekte fra deg (f.eks. ved å observere handlingene dine på nettsidene
våre) eller fra tredjeparter som f.eks. en tilbyder av dataanalytikk. Vi
bruker disse til å tilby og forbedre funksjonene, produktene og tjenestene
du forespør; for å gi deg personlig tilpasset innhold, informasjon, og for å
sende deg brosjyrer, kuponger, prøver, tilbud og annen informasjon om
våre produkter og våre familieselskaper; og/eller for å tilby relevant
annonsering. De er delt i forretningsøyemed innad Marsfamilieselskapene og med tjenesteleverandører.

Vi kan samle inn opplysninger fra ulike kilder,blant annet kontaktlister,
demografisk informasjon opprinnelig samlet inn fra andre Mars-familieselsakper,
og personopplysninger som er lovlig innhentet fra andre tredjeparter, som kan
kombineres med andre opplysninger som vi samler inn for formålene beskrevet
nedenfor.
Vi innhenter følgende Personopplysninger:

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

Personlige kontaktopplysninger. Dette inkluderer opplysninger slik som
navn, adresser, telefonnumre eller e-postadresser. For eksempel når du
oppgir kontaktdetaljer under registrering på nett, foretar forretninger med
oss eller leverer tjenester til oss. Noen Nettsteder lar deg opprette et
brukernavn og passord for å konfigurere en konto.
Informasjon om dine transaksjoner med oss. For eksempel din
kjøpshistorikk og frakt- og faktureringsinformasjon, og andre opplysninger
om din bruk av våre produkter eller tjenester.
Betalingsopplysninger. Dette inkluderer informasjon om dine kreditt- og
debetkort, online betalingskontoereller andre betalingsaternativer.
Unik kunde- og kommersiell informasjon. For eksempel brukernavn og
andre innloggingsdetaljer.
Opplysninger som gir uttrykk for din interesse for en stilling. For
eksempel dine preferanser, arbeidshistorikk og informasjon som er oppgitt
i jobbsøknader.
Demografiske opplysninger. For eksempel opplysninger som alder,
kjønn, hobbyer og aktiviteter, smak eller preferanser.
Sensitive opplysninger. For eksempel, når du søker på en jobb hos oss,
kan vi samle inn visse opplysninger der det er tillatt og/eller nødvendig ved
lov og/eller som du frivillig velger å oppgi.
Data for avtaler med kunder eller leverandører. Dette inkluderer
evaluering og godkjenning av en kunde eller leverandør. Vi samler inn for
eksempel kredittstatus eller opplysninger som er offentlig tilgjengelig på
sanksjon- eller observasjonslister.
Opplysninger som er samlet inn fra Nettstedet og sosiale medier.
Dette inkluderer opplysninger som er samlet inn når du samhandler med
oss. For eksempel kommentarer, bilder eller annen informasjon som du
legger ut gjennom blogger, diskusjonsfora eller sosial nettverking.
Enhetsinformasjon. For eksempel IP-adresse, enhetsidentifikator,
enhetens operativsystem, nettlesertype, nettsteder som har blitt besøkt
eller som besøkes etter besøket på nettstedet vårt, sider du har sett på og
aktiviteter du har utført på nettstedet vårt, samt din interaksjon med
reklame.

•
•

Tredjeparts tjeneste- og reklamepartnerekan også innhente
opplysninger automatisk.
Andre opplysninger som vi har innhentet fra deg med ditt samtykke.

Opplysninger vi innhenter om kjæledyret ditt – slik som rasen,, arten,
bursdagen eller behandlingshistorikk – betraktes ikke som
Personopplysninger.
Hvorfor innhenter vi og hvordan bruker vi dine Personopplysninger?
Vi kan bruke dine Personopplysninger for ulike berettigede formål, herundert:
•

•

•

•

Å tilby funksjonene, produktene og tjenestene som du forespør.
Vikan bruke Personopplysningene som vi innhenter for å imøtekomme
forespørslene dine, og muliggjøre din bruk av våre funksjoner, produkter
og tjenester. Dette inkluderer betalingsbehandling for kjøp, abonnement
eller salg og for å beskytte mot eller identifisere mulig bedragerske
transaksjoner.
Registrering, konkurranser og kampanjer. Vi kan bruke dine
Personopplysningertil å melde deg på konkurranser dersom du velger å
delta, for å varsle deg om resultater og for å melde deg på visse
funksjoner, produkter og tjenester i henhold til dine
markedsføringspreferanser
For å kommunisere med deg og gi deg informasjon. Vi kan bruke dine
Personopplysninger til å kommunisere med deg, for å svare på dine
spørsmål eller kommentarer eller gi deg de siste oppdateringene og
nyhetene. Dersom du har vist interesse i stillinger hos Mars, kan vi varsle
deg om stillinger som er relevante for deg
Tilby personlig tilpasset innhold, informasjon, og til å sende deg
brosjyrer, kuponger, vareprøver, tilbud og annen informasjon om
produktene våre eller familieselskapene våre. Dersom det er pålagt,
ber vi besøkende om å oppgi e-postadresser for å fortelle oss om de
ønsker mer informasjon eller oppdateringer fra oss, som f.eks. informasjon
om produkter og tjenester som er tilgjengelig fra familieselskapene våre.

•

•

•

•

Vi tilbyr også besøkende å "melde seg ut" (opt-out) dersom de ikke lenger
ønsker å motta informasjon fra oss. Av og til kan du bli bedt om å "melde
deg inn" (opt-in) før vi kontakter deg på visse måter eller før visse
tjenester blir tilgjengelige.
Når vi utfører våre forpliktelser i en kontrakt med deg. Vi kan ved
behov bruke dine Personopplysninger når du jobber som
tjenesteleverandør eller søker om å jobbe hos oss. Hvis du er forbruker
eller en bruker av tjenestene våre, vil vi bruke dine Personopplysninger for
å oppfylle vår del av avtalen med deg.
For å vurdere og godkjenne kunder eller leverandører. Dette
inkluderer å verifisere identiteten og kredittstatusen til noen av kundene
eller leverandørene, utføre selskapsgjennomgang og screening mot en
offentlig tilgjengelig myndighet og/eller sanksjonslister og andre
tredjeparts datakilder, bruken av og deltakelse i Mars' hendelsesregister
og sektorvarslingssystemer og/eller tredjeparts verifikasjonstjenester.
Innhenting av disse Personopplysningene kan involvere et
kredittreferansebyrå eller en annen tredjepart.
For å tilby relevant annonsering. Vi kan kjøpe og bruke opt-in epostlister for å kontakte potensielle kunder. Vi spør de som leverer listene
om å bekrefte at kontaktinformasjon kun oppgis for de som vil motta tilbud
og informasjon via e-post. Vi bruker også informasjon tilknyttet demografi
og preferanse for relevant annonsering til målrettede brukere. På denne
måten vil brukere se annonser som mest sannsynlig interesserer dem. Vi
innfrir ønsker om utmelding. For ytterligere informasjon om vår
annonsepraksis, kan du trykke her for å se vår policy om nettbasert
tilpasset annonsering
For å tilby andre tilbud. Av og til kommer vi med tilbud, kuponger og
informasjon, herunderkataloger, som vil være tilgjengelig på e-post. Når
en kunde for eksempel legger inn en bestilling på internett fra katalogene
våre eller registrerer seg for en av katalogene våre på nettet, kan vi legge
dem til i listen for å motta denne katalogen. Vi kan også bruke lister fra
tredjeparter eller offentlige kilder. Med ditt samtykke, kan du utveksle navn
og adresser med andre selskaper som kan kontakte deg på e-post for å
komme med tilbud. Du kan når som helst avslutte abonnementet.

•

•

•

For å forbedre funksjonene, produktene og tjenestene vi tilbyr
gjennom Nettstedene. Vi kan bruke Personopplysninger for å forbedre
Mars familieselskapenes produkttilbud, tjenester samt våre Nettsteder og
funksjoner.
For å kombinere dataene dine innenfor Mars familien. Vi kan også
kombinere Personopplysninger som er lovlig samlet inn av andre
familieselskaper i Mars for å skape en enkel visning av kundene våre, for
interne markedsundersøkelser og/eller måling av effektiviteten til
kampanjene våre,basert på vår legitime interesse. Dette gjør oss i stand til
å forstå hvor kunder finnes på tvers av våre forskjellige merker og
forretningsavdelinger i Mars familien, og vil støtte oss i å forbedre
produktene og tjenestene våre.
For visse automatiserte avgjørelser. Vi kan bruke Personopplysningene
vi innhenter for nettannonsering og/eller å lage en personlighetsprofil for
deg. Detaljer om Personopplysningene vi innhenter, hvordan de brukes,
og hvordan du kan melde deg ut av automatiserteavgjørelser er forklart
under.

Hva er de rettslige grunnlagene vi kan behandle dine Personopplysninger
på?
•

•
•
•

For å beskytte dine vitale interesser. Vi kan for eksempel behandle
Personopplysninger for helse- og sikkerhetsformåldersom du befinner
deg i et Mars-lokale eller for jobbsøkere, for å utvide avtaler med ansatte i
noen jurisdiksjoner og for å beskytte allmennhetens interesser.
Etter ditt ønske og med ditt samtykke.
For vitenskapelige forskningsformål.
For andre legitime interesser i virksomhet. Vi kan også stole på vår
legitime interesse for å forbedre forretnings- og markedsføringspraksis.
Dette inkluderer men er ikke begrenset til compliance, forskning og
analyse, kombinering av data, kliniske studier, evaluering av diagnose,
behandling av kjæledyr og andre formål beskrevet ovenfor. Når vi stoler
på vår legitime interesse, vil vi utføre en legitim interesseavveining for å
sikre at vi vurderer og balanserer enhver potensiell innvirkning på

rettighetene dine i henhold til gjeldende personvernlovgivning før vi utfører
behandling av personopplysninger. Vi vil ikke bruke dine
Personopplysninger til aktiviteter der våre interesser ikke vil stå i forhold til
inngrepet i ditt personvern, med mindre vi har ditt samtykke eller
behandlingen på annen måte er påkrevd eller tillatt ved lov.
Hvordan deler og utleverer vi dine Personopplysninger?
Vi kan dele eller utlevere dine Personopplysninger for formål i samsvar med
Personvernerklæringen i tilfellene nedenfor.
•
•

•

•
•

•

•

Innad i Mars og Mars familieselskapene. For eksempel for å kombinere
Personopplysninger som er samlet inn om deg.
Med leverandører eller agenter. Vi kan dele dine Personopplysninger
med selskaper vi har innleid for å yte tjenester til oss. Når vi deler
Personopplysninger med selskaper for å yte tjenester til oss, har de ikke
tillatelse til å bruke det for andre formål. De må holde dine
Personopplysninger konfidensielle, med mindre du samtykker til annet.
Hvor dine Personopplysninger kan bli overført sammen med andre
driftsmidler. I slike tilfeller kan Personopplysninger også deles under
enhver vurderingsprosess, underlagt krav til konfidensialitet og
taushetsplikt.
Hvor vi har mottatt din anvisning eller samtykke til utlevering av dine
Personopplysninger.
For å overholde loven eller svare på rettslige prosesser eller
lovmessige anmodninger, blant annet fra myndigheter ansvarlige for lov
og orden og offentlige etater.
For å undersøke kundeklager eller mulige lovbrudd, for å beskytte
integriteten til nettstedet, for å etterkomme forespørsler fra deg og
for å samarbeide ved en rettsundersøkelse.
For å beskytte rettighetene eller eiendelene til Mars
familieselskapene og våre kunder, inkludert håndheving av vilkårene
som regulerer din bruk av tjenestene våre.

•

•

For å opptre i god tro om at tilgang til eller utlevering av
opplysninger er nødvendig for å beskyttehelsen og/eller sikkerheten
til våre medarbeidere, kunder, offentligheten og kjæledyr.
For å støtte andre legitime interesser i virksomheten. Dette inkluderer
men er ikke begrenset til rettslig etterlevelse, fremming av kliniske studier,
evaluering av diagnoser og behandling av kjæledyr.

Vennligst merk at Nettstedene kan omfatte lenker eller henvise til tredjeparts
nettsteder der personvernpraksisene kan avvike fra våre. Hvis du sender inn
Personopplysninger til noen av disse nettstedene, er opplysningene dine styrt av
deres personvernpraksiser. Vi oppfordrer deg til å lese og vurdere
personvernerklæringen til ethvert nettsted du besøker.
Vi kan selge anonymisert data til tredjeparter, og vi kan dele anonymiserte eller
ikke-personlig identifiserbare opplysninger som beskrevet over. Vi kan kombinere
anonymiserte eller de-identifiserte opplysninger med annen anonymiserte eller
de-identifiserte opplysninger fra andre kilder. Vi kan også dele samlet- og
anonymiserte opplysninger med tredjeparter, herunder rådgivere, annonsører og
investorer for generell forretningsanalyse. Vi kan for eksempel fortelle
annonsørene våre om antall besøkende på nettsiden vår og de mest populære
funksjonene eller tjenestene.
Jobbsøkere hos Mars
Når du søker på en stilling hos Mars, vil vi behandle dine Personopplysninger
som beskrevet her i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Mars
respekterer personvernet ditt og vil behandle dine Personopplysninger som
jobbsøker som konfidensielle. Vi vil også bruke og dele dine Personopplysninger
som beskrevet i Personvernerklæringen, og også som beskrevet under fordi det
har med deg som jobbsøker å gjøre.
Personopplysninger vi innhenter om deg som jobbsøker
Når du søker på jobb hos Mars, ber vi deg om å oppgi
Personopplysninger for å vurdere søknaden din. Du kan også velge å

oppgi ytterligere Personopplysninger (for eksempel informasjon om
hobbyer og sosiale preferanser). All informasjon oppgis på frivillig basis,
og du velger hvilke Personopplysninger du vil oppgi. Vær oppmerksom på
at dersom du ønsker å ikke oppgi Personopplysninger, vil vår evne til å
vurdere deg til en stilling begrenses.
Opplysninger fra tredjeparter
Vi kan også motta opplysninger om deg fra offentlige kilder eller
tredjeparter. For eksempel, for å verifisere informasjon i søknaden din
eller for å foreta bakgrunnssjekker gjennom en tredjepart i henhold til
gjeldende lovgivning. Hvis du ønsker, kan du gi oss Personopplysninger
på tredjeparts nettsteder slik som LinkedIn, dersom dette er aktuelt i
jobbmarkedet ditt. Hvis du velger å autorisere Mars’ tilgang til disse
Personopplysningene, samtykker du i at Mars kan innhente, lagre og
bruke denne informasjonen i henhold til Personvernerklæringen.
Hvordan Mars bruker dine Personopplysninger som jobbsøker
Mars vil bruke dine Personopplysninger til å behandle søknaden din,
inkludert for formålene under.
•
•
•
•
•
•
•

Rekruttering, evaluering og valg av jobbkandidater
Generelt, personalavdeling og administrasjon
Gjennomføring av tilfredshetsundersøkelser (for eksempel for å
administrere og forbedre rekrutteringsprosessen)
Verifisering av referanser, gjennomføring av bakgrunnssjekker og
tilknyttede vurderinger
Etterlevelse med juridiske og lovlige krav (for eksempel for å holde
oppsyn med mangfold)
Kommunikasjon med deg angående din søknad og interesse i Mars
Fremtidige jobbmuligheter hvis du tillater denne bruken

Profilering og automatiserte avgjørelser
Mars kan også behandle dine Personopplysninger for data- og
statistiskanalyse. For å etterleve rettslige krav eller for Mars' legitime
interesser, kan vi utplassere rekrutteringsanalyser og

mangfoldsovervåking på globalnivå der vi har ditt samtykke og der det er
tillatt av gjeldende lovgivning. Du har rett til å ikke la en beslutning bli tatt
på dine vegne som utelukkende er basert på en automatisert behandling,
noe som inkluderer profilering hvis den beslutningen frambringer rettslige
virkninger om deg eller berører deg i vesentlig grad. Mars foretar ikke,
som del av rekrutteringsprosessen, utelukkende automatiserte
beslutninger om kandidater.
Med hvem vil Mars dele dine Personopplysninger som jobbsøker?
Dine Personopplysninger vil bli delt mellom Mars-enheter i Mars-familien
og bare med de Mars-medarbeiderne som virkelig trenger opplysningene
for å utføre sine oppgaver og plikter, og til tredjeparter med et legitimt
forretningsbehov . Tredjeparter som gjelder for jobbsøkere er blant annet
rekrutteringsbyråer, konsulenter, tilbydere av bakgrunnssjekker og
advokater. Disse tjenestetilbyderne kan endres avhengig av Mars-enheten
som ansetter deg, og kan forandres over tid. Vi streber alltid etter å sikre
at tredjeparter som håndterer Personopplysninger gjør det på en måte
som er i samsvar med Personvernerklæringen og i henhold til gjeldende
lovgivning.
Hvordan vi kommuniserer med deg
Hvis du ikke lenger vil at vi bruker din kontaktinformasjon for å reklamere for
Mars' eller tredjeparters produkter eller tjenester, vennligst ta kontakt med oss
ved å bruke kontaktinformasjonen ovenfor.
Hvis vi sender deg en kampanjerelatert e-post, kan du også avslutte
abonnementet nederst i e-posten for å melde deg ut av fremtidige
kampanjerelaterte e-poster. I noen tilfeller kan vi be om samtykket ditt før vi
sender deg kampanjerelaterte e-poster. Ved å avslå å gi ditt samtykke, vil du ikke
motta visse e-poster fra oss.

Selv om du velger å ikke motta kampanjerelaterte e-poster, kan du fremdeles
motta e-poster som legger til rette for, gjennomfører eller bekrefter en
kommersiell transaksjon som du allerede har sagt deg enig til å inngå med oss.
Disse inkluderer kommunikasjon om helsen til kjæledyret ditt, påminnelser om
avtaler, fullføring av registreringen din, korrigering av brukerdata, forespørsler om
tilbakestilling av passord, transaksjonsbekreftelser, beskjeder angående frakt, og
annen kommunikasjon som er avgjørende for dine transaksjoner med oss.
Vi kan også tilby deg tekstmelding/SMS. I noen tilfeller kan vi kreve at du melder
deg inn for å motta tekstmeldinger fra oss. Du kan når som helst melde deg ut
avå motta visse tekstmeldinger fra oss (annet enn påminnelser om avtaler) ved
å sende STOP som svar til enhver tekstmelding.
Med mindre annet er uttrykkelig skrevet, påløper det ingen kostnad til deg ved
tekstmeldinger. Melding,datasatser og andre gebyrer kan gjelde. Du er ansvarlig
for eventuelle påløpende mobilregninger (bruk, abonnement, osv.) som oppstår
som et resultat av noen av våre produkter eller tjenester. Vennligst rådfør deg
med mobilselskapet ditt angående prisabonnement for å fastslå hvor mye det
koster å sende og motta tekstmeldinger.
Barn
Hva med personvern for barn?
De fleste nettsidene våre er designet for og tilsiktet for voksne. I tilfeller hvor en
av nettsidene våre er tiltenkt et yngre publikum, innhenter vi samtykke fra en
foresatt eller verge i henhold til lokal gjeldende lovgivning.
For mer informasjon, vennligst les Mars' markedsføringskode . Hvis du får vite at
et barn, i strid med denne erklæringen, har registrert seg for nyhetsbrev på epost eller på annen måtegitt deres Personopplysinger, vennligst rapporter det til
oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt øverst i denne
erklæringen. Dersom vi blir oppmerksomme på at en mindreårig bruker har

oppgitt Personopplysninger uten foreldresamtykke, vil vi avslutte kontoen og
slette alle Personopplysninger som brukeren har oppgitt, i den grad det er mulig.
Annonsering og informasjonskapsler
Hva slags retningslinjer har vi for nettbasert tilpasset annonsering?
Vennligst les våre erklæringer om Annonsevalg- og informasjonskapsler- for
detaljert informasjon om våreretningslinjer rundt nettbasert tilpasset annonsering
og bruken av informasjonskapsler.
Annen nyttig informasjon
Hva mer trenger du å vite?
Hvor lagres og behandles informasjonen?
Personopplysninger som vi innhenter eller mottar kan lagres og behandles i USA
eller et annet landhvor våre tjenesteleverandører har lokaler.
Servere og databaser som lagrer Personopplysninger kan være lokalisert utenfor
landet du fikk tilgang til Nettstedet fra, og i et land som ikke har de samme
personvernlovene som landet du bor i. Personopplysningene du oppir til oss kan
sendes til utlandet i henhold til lovmessige krav.Vi vil kun samle inn, behandle og
bruke Personopplysninger i henhold til Personvernerklæringen.
Hvor lenge lagrer vi dine Personopplysninger?
Vi beholder og lagrer dine Personopplysninger kun så lenge vi har et legitimt
forretningsformål og i henhold til våre retningslinjer om lagring av
Personopplysninger.
Hva med Personopplysninger som er offentlig tilgjengelig (som i chatterom,
diskusjonsfora eller andre interaktive fora)?

Vi kan tilby chatterom, meldings- og oppslagstavler eller interaktive områder hvor
besøkende kan legge inn kommentarer eller informasjon. Dersom det finnes et
chatterom, meldings- eller oppslagstavler, sosiale nettverksmuligheter eller andre
interaktive områder, bør du sørge for å sjekke de publiserte reglene.Du vil være
bundet av reglene som er lagt ut, i tillegg til våre bruksvilkår på siden. Regler for
deltakelse kan etablere alderrestriksjoner og andre restriksjoner, slik som å legge
ut fornærmende, støtende eller provoserende innhold. Alt du legger ut på nett er
offentlig informasjon. Vi er ikke ansvarlig for ting du frivillig legger ut på nett.
Brukere bør utvise aktsomhet når de utleverer Personopplysninger på nett.
Overdragelse
Vi kan dele eller overføre dine Personopplysninger i løpet av en direkte eller
indirekte omorganiseringsprosess, herunder men ikke begrenset til, fusjoner,
oppkjøp, avhendelser, konkurser og salg av hele eller deler av våre eiendeler.
Dine Personopplysninger kan bli delt etter fullføringen av en slik transaksjon
og/eller under vurderingsbehandlingen i påvente av overføring (underlagt
konfidensialitetskrav). Hvis de overføres, vil dine Personopplysninger forbli
underlagt Personvernerklæringen eller en policy som i det minste beskytter
personvernet ditt i like stor grad som Personvernerklæringen med mindre du
samtykker til noe annet.
Hvordan beskytter vi dine Personopplysninger?
Vi vedlikeholder (og krever at våre tjenesteleverandører vedlikeholder)
tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte sikkerheten til dine
Personopplysninger. Hvis du har spørsmål om sikkerhetstiltakene vi bruker, kan
du kontakte oss via kontaktinformasjonen oppgitt øverst i
Personvernerklæringen.
Vi anbefaler at du også treffer ytterligere tiltak for å beskytte dine
Personopplysninger. Du kan for eksempel installere oppdatert antivirusprogramvare, lukke nettlesere etter bruk, holde innloggingsdetaljene dine

hemmelig, og jevnlig oppdatere programvaren og apper for å sikre at du har de
siste sikkerhetsfunksjonene.
Internasjonal overføring av Personopplysninger
Hvis du velger å oppgi Personopplysninger til oss, kan vi overføre
Personopplysningene til våre assosierte selskap og datterselskaper eller til andre
tredjeparter i henhold til lokal lovgivning. Vi kan også overføre dine
Personopplysninger på tvers av landegrenser, fra ditt land eller jurisdiksjon eller
til andre land eller jurisdiksjoner i henhold til lovmessige krav. Mars bruker i
hovedsak EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser (Standard
Contractual Clauses) for overføring av personopplysninger fra EU, EEA,
Storbritannia og Sveits til land utenfor EEA (inkludert Storbritannia). For
overføringer mellom andre jurisdiksjoner, kan Mars benytte andre rettslige
mekanismer for internasjonale overføringer i henhold til gjeldende lovgivning.

Lover og rettigheter som kan gjelde for deg
Avhengig av hvor du bor, kan rettighetene som gjelder for deg på noen måter
variere. Mars vil svare på eventuelle forespørsler om rettigheter i henhold til
lokale lovbestemmelser.
Hvis du ønsker å sende inn en forespørsel knyttet til noen av rettighetene angitt
nedenfor, vennligst ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen ovenfor.
Rett til innsyn
Du kan ha rett til å få bekreftelse om hvorvidt dine Personopplysninger skal
behandles eller ikke. I så fall har du rett til innsyntil Personopplysningene og
annen informasjon, slik som formålene, kategoriene av Personopplysninger,
mottakerne (eller kategorier av mottakere) som Personopplysningene har blitt
eller skal utleveres til, for spesifikke mottakere i tredjeland eller internasjonale
organisasjoner, hvis aktuelt, den anslåtte perioden som Personopplysningene

skal lagres, eller, hvis ikke aktuelt, kriteriene som brukes til å fastslå perioden,
rettighetene dine, osv.
Hvis det er lønnsomt og lovlig, vil vi skaffe deg en kopi av Personopplysningenevi
behandler. For ytterligere kopier, kan vi belaste et rimelig gebyr basert for
administrasjonskostnader. Hvis du sender inn en elektronisk forespørselskal
informasjonen gis elektronisk, med mindre annet er forespurt.
Rett til korrigering
Du kan ha rett til å rette eller komplettere dine Personopplysninger dersom de er
mangelfulle eller feil.
Rett til sletting ('retten til å bli glemt')
Du kan i visse tilfeller ha rett til sletting av dine Personopplysninger. Se under for
eksempler.
•
•
•
•
•

Dine Personopplysninger er ikke lenger nødvendige for formålene de
behandles for
Du trekker tilbake samtykket ditt som ligger til grunn for behandlingen, og
vi har ingen annen rettslig grunnlag for behandlingen
Du har innsigelser til behandlingen, og det finnes ingen tungtveiende
berettigede interesser for behandlingen
Dine Personopplysninger er blitt behandlet ulovlig
Dine Personopplysninger må slettes for å oppfylle rettslige forpliktelser
som vi er underlagt

Denne rettigheten skal ikke gjelde i den grad behandlingen er nødvendig for
formålene under.
•
•
•

For å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet
For å oppfylleen rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til
lovgivning som vi er underlagt
For utførelse av en oppgave i allmennhetens interesse

•
•
•

Av hensyn til til allmennhetens interesse på området folkehelse
For arkivformål i allmennhetens interesse,for formålet knyttet til
vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål
For å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare våre rettskrav

Rett til begrensning av behandling
Du kan ha rett til å begrense behandlingen som følge av årsakene under.
•
•

•

•

Du bestrider riktigheten av Personopplysningene i en periode som lar oss
verifisere riktigheten av personopplysningene
Behandlingen er ulovlig og du bestrider slettingen av
Personopplysningene og anmoder at bruken av
Personopplysningenebegrenses
Vi trenger ikke lenger Personopplysningene tilformålet medbehandlingen,
men de kreves av deg for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare
rettskrav
Du utøvde retten din til å protestere mot behandlingen i påvente av
kontrollen av hvorvidt våre berettigede grunner går foran dine

Rett til dataportabilitet
Du kan ha rett til å få utlevertPersonopplysningene som du har gitt oss i et
strukturert, ofte brukt og maksinlesbart format.. Du har rett til å sende
Personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig dersom behandlingen er
basert på samtykke i henhold til eller i en kontrakt og som utføres på en
automatisert måte.
Rett til å protestere
Du kan ha rett til å, av grunner knyttet til din særlige situasjon, , protestere
mot behandling av dine Personopplysninger som baseres på våre legitime
interesser. Spesielt kan du ha rett til å motsette deg at dine
Personopplysninger kombineres på tvers av Mars-familien på grunnlag av
vår legitime interesse. Vi vil stoppe behandlingen av Personopplysninger

med mindre vi har tvingende berettigede grunner for behandlingen som går
foran interessene, rettighetene og frihetene til den registrerte eller for å
fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Hvis
Personopplysninger behandles for markedsføringsformål, inkludert
profilering, kan du når som helst protestere.
Automatiserte individuelle avgjørelser,, herunder profilering
Du kan ha rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som er utelukkende
basert på automatisert behandling, herunder profilering, bortsett fra i visse
unntak under lokal lovgivning.
Rett til å trekke tilbake samtykke
Der behandlingen av dine Personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du
ha rett til å når som helst trekke tilbake samtykket uten å påvirke lovligheten av
behandlingen basert på samtykket før tilbaketrekkingen.
Rett til anonymitet
Du kan også ha rett til å be om anonymitet. Dette betyr at dine
Personopplysninger ikke blirsamlet inn eller behandlet. Hvis du velger å utøve
denne rettigheten, er vi kanskje ikke i stand til å tilby deg varene og tjenestene
du forespør.
Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet
Du kan ha rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet.
Rett til å velge bort salg av dine Personopplysninger
Du kan ha rett til å "melde deg ut" av salget av dine Personopplysninger til
tredjeparter (eller, for forbrukere som er under 16 år, retten til å ikke ha
Personopplysninger solgt når de eller deres foreldre ikke har meldt seg inn). For
å utøve denne rettigheten kan du sende inn en forespørsel ved å bruke skjemaet
ovenfor og/eller koblingen "Ikke selg min personlige informasjon" ovenfor.

Rett til ikke-diskriminering
Du kan ha rett til ikke-diskriminering for å motta lik service og prising fra et
selskap, til og med etter å ha utøvd dine rettigheter.
Shine the Light Disclosure
Lovgivning i California lar innbyggere i California forespørre visse opplysninger
knyttet til vår utlevering av Personopplysninger til tredjeparter for deres direkte
markedsføringsformål. For å komme med en slik forespørsel, vennligst skriv
"Shine the Light" i "Forespør detaljer "-delen av forespørselen din i skjemaet
ovenfor eller i emnelinjen, hvis den sendes inn via e-post .
Merk at det er begrensninger på hvor mange ganger du kan utøve enkelte av
disse rettighetene. Du kan utpeke en autorisert agent som foretar en forespørsel
på dine vegne. Agenten må fremlegge bevis på din fullmakt. Vi kan nekte en
forespørsel fra en agent som ikke sender inn bevis på at de har fullmakt av deg
til å handle på dine vegne.
Vi må muligens verifisere forespørselen din før vi kan fullføre den. Vi kan for
eksempel be deg om å bekrefte datapunkter som vi allerede har om deg. Vi vil
bare bruke Personopplysninger som oppgis i en forespørsel for å verifisere
identiteten eller autoriteten til vedkommende som har forespørselen.
Økonomiske insentiver
Vi kan fra tid til annen tilby ulike økonomiske insentiver. Vilkårene for det
økonomiske insentivet vil bli gitt når du registrerer deg for det økonomiske
insentivet. Du kan trekke deg fra alle de økonomiske insentivene. Ved beregning
av disse tilbudene tar vi hensyn til utgiftene knyttet til tilbudet og verdien av din
data.
Hvordan vi responderer på ikke-spor-utleveringer

Vi gjør vårt ytterste for å iverksette nettleserinnstillinger som ber om at vi ikke
sporer dine Personopplysninger, underlagt tekniske begrensninger; Vi kan
kanskje ikke svare på alle brukerinnstillinger eller signaler.
Endringer
Endringer til Personvernerklæringen
Vi vil kun bruke dine Personopplysninger på en måte som er beskrevet i
Personvernerklæringen. Hvis vi bestemmer oss for å bruke dine
Personopplysninger på en måte som avviker fra hva som ble kunngjort på
tidspunktet de ble innhentet, vil du bli informert om dette. Den engelske
versjonen av vår personvernerklæring skal ved motstrid gå foran en
oversatt versjon.

