VÅR SEKRETESSPOLICY
Senast uppdaterad: 1:a november 2021
Översikt
På Mars är vi stolta över att ha varit familjeägda i över 100 år. Det är detta
oberoende som ger oss friheten att tänka i generationer istället för kvartal, så att
vi långsiktigt kan investera i framtiden för vår verksamhet, vår personal, våra
konsumenter och vår planet — allt baserat på våra bestående Principer. Vi anser
att den värld vi vill se i morgon börjar med hur vi gör affärer idag.
Våra datasekretessprinciper:
1. Vi värdesätter och respekterar de Personuppgifter som anförtros oss.
2. Vi strävar mot att vara öppna och ansvarstagande när vi hanterar
Personuppgifter och vägleds både av våra fem principer och av gällande
lagstiftning.
3. Vi följer och respekterar de sekretessrättigheter som våra
samarbetspartner, konsumenter, kunder och arbetssökande har.
4. Vi är fast beslutna att ständigt förbättra vår dataskydds- och
säkerhetspraxis.
Denna Sekretesspolicy ger dig information om hur vi samlar in, använder och delar
Personuppgifter på Mars, Incorporated och dess företagsfamilj som inkluderar
dotterbolag och affiliater (tillsammans kallade "Mars", "vi", "oss" eller "vår"), via
våra webbplatser, mobilapplikationer eller andra webbplatser som visar denna
Sekretesspolicy (tillsammans kallade "Webbplatserna"). Denna Sekretesspolicy
gäller även för information som samlas in från dig personligen och på något av
våra detaljhandels-, diagnostiska, bildbehandlings- och/eller veterinärsjukhus och
husdjursinrättningar (även kallade "Webbplatserna") samt när du ansöker om ett
arbete på Mars.
Kontakta oss
Vi åtar oss att arbeta med tillsammans med dig för att snabbt svara på alla frågor
eller funderingar du kan ha.
Om du har en allmän fråga, vill få kontakt med det globala sekretessteamet
och/eller Mars dataskyddsombud, Klicka här. Om du har en förfrågan angående

dina uppgifter och vill utöva dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning, Klicka
här. Om du är bosatt i Kalifornien och vill utöva din rätt att be oss att vi inte säljer
dina personuppgifter, Klicka här. Du kan även göra en förfrågan genom att ringa
1-844-316-5985 eller genom att kontakta en specifik Mars-enhet som du är i
kontakt med, inklusive:
•
•
•

Banfield Pet Hospital: klicka här eller ring 888-899-7071
BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: klicka här eller ring 855900-8444
VCA Animal Hospitals: klicka här eller ring 1-844-276-5786.

Klicka här för att skriva ut denna Sekretesspolicy.
Vad omfattar Sekretesspolicyn?
Denna Sekretesspolicy gäller för Personuppgifter som samlas in eller behandlas
av Mars, Incorporated och dess företagsfamilj. Den här Sekretesspolicyn gäller
när vi samlar in Personuppgifter personligen, via våra webbplatser,
mobilapplikationer, e-postmeddelanden, veterinärsjukhus, sociala medier och
andra webbplatser som visar denna Sekretesspolicy ("Webbplatserna"). Dina
Personuppgifter inkluderar information eller en kombination av information som
direkt eller indirekt kan användas för att identifiera dig ("Personuppgifter"). Detta
inkluderar identifierare såsom ett namn, ID-nummer, platsinformation, onlineidentifierare eller för faktorer som rör fysisk, fysiologisk, genetisk, mental,
ekonomisk, kulturell eller social identitet. Observera att definitionen av
Personuppgifter kan variera mellan olika regioner. Om vi samlar in information
som anses vara Personuppgifter i din region, kommer vi behandla dem som
sådana i enlighet med denna Sekretesspolicy och tillämplig lokal lagstiftning.
Läs denna Sekretesspolicy noggrant för att förstå våra policyer och praxis för
hantering av dina Personuppgifter. Denna Sekretesspolicy kan komma att ändras
från tid till annan. Vi kommer att informera dig om materiella förändringar genom
att lägga upp ett meddelande på vår hemsida under en rimlig tidsperiod och
ändra datumet "Senast uppdaterad". Återkom för att se uppdateringar.

Vi följer nationella och statliga dataskyddslagar och vi samarbetar med
dataskyddsmyndigheter.
Om du befinner dig i en jurisdiktion som erkänner begreppet "uppgiftsansvarig"
eller liknande, är den personuppgiftsansvarige:
Mars, Incorporated
c/o: Chief Data Protection och Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Kontakt: Chef.Privacy.Officer@effem.com eller privacy@effem.com
Vilka kategorier av Personuppgifter samlar vi in och bearbetar?
Vi kan samla in eller behandla olika kategorier av Personuppgifter. Följande
kategorier av Personuppgifter åtföljs av information om deras källor, syfte och
uppgivande.
•

•

Identifierare. Vi erhåller identifierare direkt från dig eller från tredje part,
såsom datamäklare eller plattformar för sociala medier. Identifierare är
uppgifter såsom ditt namn eller kontaktinformation. Vi använder dessa för
att tillhandahålla och förbättra de funktioner, produkter och tjänster du
begär, för registreringar, tävlingar och kampanjer, för att kommunicera
med dig för att ge dig personligt innehåll, information och att skicka
broschyrer, kuponger, prover, erbjudanden och annan information om
våra produkter eller vår företagsfamilj, när vi utför våra uppgifter enligt ett
kontrakt med dig, för behandling av Personuppgifter som behövs för
bedömning och acceptans av kunder eller leverantörer, för att leverera
relevant reklam och/eller för forskning. De delas, för affärsändamål, inom
Mars företagsfamilj av och med tjänsteleverantörer.
Personuppgifter som finns i kundregister. Vi har erhållit det här direkt
från dig. Vi använder detta för att tillhandahålla och förbättra de funktioner,
produkter och tjänster du begär, för att ge dig personligt innehåll,
information och att skicka broschyrer, kuponger, prover, erbjudanden och

•

•

•

annan information om våra produkter eller vår företagsfamilj, när vi utför
våra uppgifter enligt ett kontrakt med dig och/eller för behandling av
Personuppgifter som behövs för bedömning och acceptans av kunder eller
leverantörer. De delas, för affärsändamål, inom Mars företagsfamilj av och
med tjänsteleverantörer.
Känsliga Personuppgifter, inklusive skyddade klassificerad
information, geolokalisering och exakt geolokaliseringsinformation.
Vi får skyddade klassificerade egenskaper och exakt
geolokaliseringsinformation direkt från dig eller från tredje part, såsom
datamäklare eller sociala medieplattformar. Vi får även
geolokaliseringsdata direkt från dig, indirekt från dig (t.ex. om du tillåter
platstjänster) och/eller från tredje part såsom sociala medieplattformar. Vi
använder dessa för att tillhandahålla och förbättra de funktioner, produkter
och tjänster du begär, för att ge dig personligt innehåll, information och att
skicka broschyrer, kuponger, prover, erbjudanden och annan information
om våra produkter eller vår företagsfamilj, när vi utför våra uppgifter enligt
ett kontrakt med dig, för behandling av Personuppgifter som behövs för
bedömning och acceptans av kunder eller leverantörer och/eller för att
leverera relevant reklam. De delas, för affärsändamål, inom Mars
företagsfamilj av och med tjänsteleverantörer.
Kommersiell information. Vi erhåller det här direkt från dig när du köper
varor och tjänster från någon av våra återförsäljare, inklusive våra
veterinärsjukhus eller online. Vi använder kommersiell information för att
tillhandahålla och förbättra de funktioner, produkter och tjänster du begär,
för att ge dig personligt innehåll, information och för att skicka broschyrer,
kuponger, prover, erbjudanden och annan information om våra produkter
eller vår företagsfamilj och/eller för att leverera relevant reklam. De delas,
för affärsändamål, inom Mars företagsfamilj av och med
tjänsteleverantörer.
Internet eller annan liknande nätaktivitet. Vi erhåller det här indirekt
från dig (t.ex. från att observera din aktivitet på våra Webbplatser) eller
från tredje parter såsom dataanalysleverantörer. Vi använder dessa för att
förse dig med personligt innehåll, information och för att skicka broschyrer,
kuponger, prover, erbjudanden och annan information om våra produkter

•

•

eller vår företagsfamilj och/eller för att leverera relevant reklam. De delas,
för affärsändamål, inom Mars företagsfamilj av och med
tjänsteleverantörer.
Yrkes- eller anställningsrelaterad information. Vi erhåller professionell
eller anställningsrelaterad information direkt från dig eller från tredje part
(d.v.s. leverantör av bakgrundskontroll). Vi använder dessa för att
behandla anställningsansökningar och när vi fullgör våra skyldigheter
enligt ett avtal med dig. De delas, för affärsändamål, inom Mars
företagsfamilj av och med tjänsteleverantörer.
Slutsatser dragna från andra Personuppgifter. Vi tar emot det här
indirekt från dig (t.ex. genom att observera din aktivitet på våra
Webbplatser) eller från tredje parter såsom dataanalysleverantörer. Vi
använder dessa för att tillhandahålla och förbättra de funktioner, produkter
och tjänster du begär, för att ge dig personligt innehåll, information och för
att skicka broschyrer, kuponger, prover, erbjudanden och annan
information om våra produkter eller vår företagsfamilj och/eller för att
leverera relevant reklam. De delas, för affärsändamål, inom Mars
företagsfamilj av och med tjänsteleverantörer.

Vi kan komma att samla in information från olika källor, inklusive kontaktlistor,
demografisk information som ursprungligen samlades in från andra inom Mars
företagsfamilj och personuppgifter som lagligen erhållits från andra tredje parter.
Denna information kan komma att kombineras med annan information som vi
samlar in för de ändamål som beskrivs nedan.
Vi samlar in följande specifika Personuppgifter:
•

Personliga kontaktuppgifter. Detta inkluderar information såsom namn,
adresser, telefonnummer eller e-postadresser. Till exempel när du
tillhandahåller kontaktinformation under en online-registrering, när du gör
affärer med oss eller när du tillhandahåller tjänster till oss. Vissa
Webbplatser tillåter dig att upprätta ett användarnamn och lösenord för att
registrera ett konto.

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Information om dina transaktioner med oss. Till exempel, din
köphistorik och fakturerings- och leveransinformation och annan
information om din användning av våra produkter eller tjänster.
Betalningsinformation. Detta inkluderar information från ditt kredit- eller
betalkort, online-betalkonto eller andra betalningsalternativ.
Unik kund- och kommersiell information. Till exempel användarnamn
och andra inloggningsuppgifter.
Information för att indikera ditt intresse för en tjänst. Till exempel dina
preferenser, din arbetshistorik och information som uppgetts i samband
med arbetsansökningar.
Demografisk information. Till exempel data såsom ålder, kön, hobby
eller aktiviteter, smak eller preferenser.
Känslig information. Till exempel, när du söker arbete hos oss kan vi
samla in viss information där så är tillåtet och/eller behövs enligt
lagstiftning och/eller som du frivilligt väljer att tillhandahålla.
Data för avtal med kunder eller leverantörer. Detta inkluderar
bedömning och acceptans av en kund eller leverantör. Vi samlar till
exempel in kreditstatus eller information som är allmänt tillgänglig på
sanktions- eller övervakningslistor.
Information som samlas in från våra Webbplatser och sidor för
sociala medier. Detta inkluderar information som samlas in när du
interagerar med oss. Till exempel kommentarer, foton eller annan
information som du publicerar via bloggar, anslagstavlor eller sociala
nätverk.
Enhetsinformation. Till exempel internetprotokoll (IP)-adress eller
produktidentifiering, datorns operativsystem och webbläsare, webbplatser
som har besökts före eller efter ditt besök på vår webbplats, sidor som
lästs och aktiviteter på vår webbplats, såväl som din interaktion med
annonser.
Tredjepartstjänster och annonspartners kan även samla in
information automatiskt.
Övrig information som vi har samlat in från dig med ditt samtycke.

Information vi samlar in om ditt husdjur - såsom ditt husdjurs art, ras,
födelsedag eller behandlingshistoria, anses inte vara Personuppgifter.
Varför samlar vi in dina Personuppgifter och hur använder vi dem?
Vi kan komma att använda dina Personuppgifter för olika legitima ändamål,
inklusive:
•

•

•

•

Tillhandahåller de funktioner, produkter och tjänster du efterfrågar.
Vi kan använda de Personuppgifter vi samlar in för att uppfylla dina
önskemål om och möjliggöra din användning av våra funktioner, produkter
och tjänster. Detta inkluderar betalningshantering för köp,
prenumerationer eller försäljning och för att skydda mot eller identifiera
möjliga bedrägliga transaktioner.
Registrering, tävlingar och kampanjer. Vi kan komma att använda dina
Personuppgifter för att registrera dig i tävlingar, om du väljer att göra det,
för att meddela dig om resultat och för att registrera dig för vissa
funktioner, produkter och tjänster i linje med dina
marknadsföringspreferenser.
För att kommunicera med dig och ge dig information. Vi kan komma
att använda dina Personuppgifter för att kommunicera med dig, för att
svara på dina frågor eller kommentarer eller för att ge dig uppdateringar
och nyheter. Samt om du har anmält ditt intresse för att arbeta på Mars,
för att meddela dig när det finns matchande tjänster.
För att förse dig med personligt anpassat innehåll och information
och skicka ut broschyrer, kuponger, varuprover, erbjudanden och
övrig information till dig om våra produkter eller vår företagsfamilj.
När så krävs enligt gällande lagstiftning ber vi besökare som
tillhandahåller e-postadresser att ange om de vill ha mer information eller
uppdateringar från oss, till exempel information om produkter och tjänster
som finns tillgängliga från vår företagsfamilj. Vi erbjuder även besökare ett
"opt-out"-alternativ om de vill sluta ta emot information från oss. Ibland kan
du bli ombedd att "opt-in" innan vi kontaktar dig på vissa sätt eller innan
vissa tjänster blir tillgängliga.

•

•

•

•

•

När vi utför våra åtaganden enligtett kontrakt med dig. Vi kan komma
att använda dina Personuppgifter när du utför arbete som
tjänsteleverantör eller söker arbete hos oss, efter behov. Om du är
konsument eller användare av våra tjänster kommer vi att använda dina
Personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.
För att bedöma och acceptera kunder eller leverantörer. Detta
inkluderar att verifiera identiteten och kreditstatusen för vissa kunder eller
leverantörer, utföra "due diligence" och screening mot offentligt tillgängliga
myndigheter och/eller sanktionslistor och andra datakällor från tredje part,
användning av och deltagande i Mars incidentregister och
sektorvarningssystem och/eller tredje parts verifieringstjänster. Insamling
av dessa Personuppgifter kan involvera ett kreditreferensbyrå eller annan
tredje part.
För att leverera relevant reklam. Vi kan komma att köpa och använda
"opt-in"-e-postlistor för att kontakta potentiella kunder. Vi ber dem som
tillhandahåller listorna att bekräfta att kontaktuppgifter lämnas endast ut
för dem som vill få erbjudanden och information via e-post. Vi kan även
komma att använda demografisk information och preferensinformation för
reklam för att nå användare för vilka den är mest relevant. På så sätt
kommer användarna att se annonser som troligtvis intresserar dem mest.
Vi respekterar "opt-out"-förfrågningar. För mer information om våra
reklammetoder, klicka här för att se vår policy för intressebaserad onlineannonsering nedan.
För att ge dig erbjudanden:. Ibland kommer vi att ha erbjudanden,
kuponger och information, inklusive kataloger, tillgängliga via brev. När
kunder t.ex. gör en beställning online i våra katalogbutiker eller registrerar
sig för att få en av våra kataloger online kan vi lägga till dem i listan för att
få katalogen. Vi kan även komma att använda listor från tredje part eller
offentliga källor. Med ditt samtycke kan vi utbyta namn och adresser med
andra företag som kan kontakta dig via e-post för att ge dig erbjudanden.
Du kan när som helst avsluta prenumerationen.
För att förbättra funktionerna, produkterna och tjänsterna som vi
erbjuder via Webbplatserna. Vi kan komma att använda Personuppgifter

•

•

för att förbättra Mars-familjens produkterbjudanden, tjänster samt våra
Webbplatser och funktioner.
För att kombinera dina data inom Mars-familjen. Vi kan även komma
att kombinera Personuppgifter som lagligen samlats in av andra företag
inom Mars-familjen för att skapa en samlad vy över våra kunder, för
interna marknadsundersökningar och/eller för att mäta effektiviteten av
våra kampanjer samt baserat på vårt legitima intresse. Detta gör det
möjligt för oss att förstå var kunderna finns inom våra olika varumärken
och affärsdivisioner inom Mars-familjen och kommer att hjälpa oss med att
förbättra våra produkter och tjänster.
För vissa automatiserade beslutsfattande aktiviteter. Vi kan komma
att använda de Personuppgifter vi samlar in för online-annonsering
och/eller för att göra en personlighetsprofil om dig. Detaljerad information
om Personuppgifterna vi samlar in, hur de används och hur du kan välja
bort automatiserat beslutsfattande förklaras nedan.

Vilka är de lagliga grunder på vilka vi kan behandla dina Personuppgifter?
•

•
•
•

För att skydda dina vitala intressen. Vi kan till exempel komma att
behandla Personuppgifter av hälso- och säkerhetsskäl om du befinner dig
på en Mars-anläggning eller, för arbetssökande, för ytterligare avtal med
anställdas representanter i vissa jurisdiktioner och för att skydda
allmänhetens intresse.
Enligt din anvisning och med ditt samtycke.
För vetenskapliga forskningsändamål.
För andra legitima affärsändamål. Vi kan även förlita oss på vårt
berättigade intresse av att förbättra affärs- och marknadsföringsmetoder.
Detta inkluderar, men är inte begränsat till, laglig efterlevnad, forskning
och analys, kombination av data, kliniska studier, utvärdering av diagnos,
behandling av husdjur och andra ändamål som beskrivs ovan. När vi
förlitar oss på vårt berättigade intresse kommer vi att utföra en bedömning
av berättigade intressen för att säkerställa att vi överväger och balanserar
eventuell påverkan på dina rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar
innan vi utför någon databehandling. Vi kommer inte att använda dina

Personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av deras
påverkan på dig, såvida vi inte har ditt samtycke eller det på annat sätt
krävs eller tillåts enligt lagstiftning.
Hur delar vi och uppger dina datauppgifter?
Vi kan komma att dela eller uppge dina Personuppgifter för ändamål som
överensstämmer med detta Sekretessmeddelande i nedanstående fall.
•
•

•

•
•

•

•

•

Inom Mars och Mars företagsfamilj. Till exempel för att kombinera de
Personuppgifter som samlats in om dig.
Med säljare eller ombud. Vi kan komma att dela dina Personuppgifter
med företag som vi har anlitat för att tillhandahålla tjänster åt oss. När vi
delar Personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster åt oss, får
de inte använda dem för något annat ändamål. De måste hålla dina
Personuppgifter konfidentiella såtillvida du inte samtycker till annat.
Där dina Personuppgifter kan komma att överföras tillsammans med
andra företagstillgångar. I sådana fall kan Personuppgifter även komma
att delas under bedömningsprocesser, med förbehåll för sekretess och
sekretesskrav.
Där vi har fått din instruktion eller ditt samtycke till att uppge dina
Personuppgifter.
För att iaktta gällande lagstiftning eller svara på juridiska processer
eller rättsliga krav, inklusive de från polismyndigheter och statliga
myndigheter.
För att undersöka reklamationer eller eventuell olaglig verksamhet,
för att skydda webbplatsens integritet, uppfylla dina krav eller
samarbeta med eventuella juridiska utredningar.
För att skydda rättigheter och egendom som tillhör Mars
företagsfamilj eller våra kunder, inklusive att se till att villkoren som styr
din användning av våra tjänster uppfylls.
För att agera i god tro att sådan åtkomst eller sådant uppgivande är
nödvändigt för att skydda den personliga hälsan och/eller
säkerheten för våra medarbetare, kunder, allmänheten och husdjur.

•

För att stödja andra legitima affärsändamål. Detta inkluderar men är
inte begränsat till laglig efterlevnad, främjande av kliniska studier,
utvärdering av diagnos och behandling av husdjur.

Observera att Webbplatserna kan innehålla länkar eller hänvisa till tredje parts
webbplatser vars sekretesspraxis kan skilja sig från vår. Om du skickar in
Personuppgifter till någon av dessa webbplatser styrs din information av deras
respektive sekretesspolicyer. Vi råder dig att granska sekretesspolicyn för varje
webbplats som du besöker.
Vi kan komma att sälja anonymiserad data till tredje part och vi kan komma att
dela anonymiserad eller icke-personligt identifierande information enligt
beskrivningen ovan. Vi kan komma att kombinera anonymiserad eller
avidentifierad information med annan anonymiserad eller avidentifierad
information från andra källor. Vi kan även komma att dela aggregerad och
anonymiserad information med tredje part, inklusive till exempel rådgivare,
annonsörer och investerare, för allmän affärsanalys. Till exempel kan vi komma
att berätta för våra annonsörer om antalet besökare på vår webbplats och de
mest populära funktionerna eller tjänsterna.
Att söka arbete på Mars
När du söker arbete inom Mars företagsfamilj kommer vi att behandla dina
Personuppgifter såsom beskrivs här, i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning. Mars respekterar din integritet och kommer att behandla
dina Personuppgifter i egenskap av arbetssökande som konfidentiella. Vi
kommer att använda och dela dina Personuppgifter såsom beskrivs i denna
Sekretesspolicy och även såsom beskrivs nedan när det gäller dig som
arbetssökande.
Personuppgifter som vi samlar in om dig som arbetssökande
När du söker arbete på Mars ber vi dig att tillhandahålla Personuppgifter
för att utvärdera din ansökan. Du kan även välja att tillhandahålla
ytterligare Personuppgifter (till exempel information om hobbyer och

sociala preferenser). All information lämnas på frivillig basis och du väljer
vilka Personuppgifter du vill tillhandahålla. Notera att om du väljer att inte
tillhandahålla efterfrågade Personuppgifter så kan det komma att
begränsa vår möjlighet att överväga dig för en tjänst.
Information från tredje part
Vi kan även erhålla information om dig från offentliga källor eller tredje
part. Till exempel för att verifiera information i din ansökan eller för att
genomföra bakgrund-screeningar via en tredje part, i enlighet med
tillämplig lagstiftning. Om du så väljer kan du förse oss med
Personuppgifter på tredje parts webbplatser såsom LinkedIn, om det är
tillämpligt för din bransch. Om du väljer att ge Mars åtkomst till dessa
Personuppgifter, samtycker du till att Mars kan samla in, lagra och
använda denna information i enlighet med denna Sekretesspolicy.
Så här använder Mars dina Personuppgifter när du söker ett arbete
Mars kommer att använda dina Personuppgifter för att behandla din
ansökan, inklusive i nedanstående syften.
• Rekrytering, utvärdering och val av kandidater
•
•
•
•
•
•

Allmän personaladministration och -hantering
Genomföra undersökningar om tillfredsställelse (till exempel för att
hantera och förbättra rekryteringsprocessen)
Verifiera dina anställningsreferenser, utföra bakgrundskontroller
och relaterade bedömningar
Överensstämmelse med lagkrav och företagskrav (till exempel för
att övervaka mångfalden)
Kommunicera med dig angående din ansökan och ditt intresse för
Mars
Framtida arbetsmöjligheter, om du tillåter denna användning

Profilering och automatiserat beslutsfattande
Mars kan även komma att behandla dina Personuppgifter för data- och
statistisk analys. För att följa lagkrav eller för Mars legitima intressen, kan
vi komma att distribuera rekryteringsanalys och mångfaldsövervakning på

global nivå, med ditt samtycke och där så är tillåtet enligt tillämplig
lagstiftning. Du har rätt att inte ha beslut fattade om dig som enbart bygger
på automatiserad behandling, inklusive profilering, om det beslutet har
rättsliga effekter på dig eller väsentligen påverkar dig. Mars tar inte, som
en del av sin rekryteringsprocess, enbart automatiserade beslut om
kandidater.
Med vem kommer Mars dela dina Personuppgifter som
arbetssökande?
Dina Personuppgifter kommer delas mellan Mars-enheter inom Marsfamiljen och endast med de Mars-medarbetare som verkligen behöver
dem för att utföra sina uppgifter och åligganden, samt till tredje part med
ett legitimt affärsbehov. Tredjepart som är specifik för arbetssökande
inkluderar rekryteringsbyråer, konsulter, leverantörer av bakgrundstjänster
och advokater. Dessa tjänsteleverantörer kan komma att ändras beroende
på vilken Mars-enhet som anställer dig och de kan komma att ändras över
tiden. Vi strävar alltid efter att säkerställa att tredje parts hantering av
Personuppgifter görs på ett sätt som överensstämmer med denna
Sekretesspolicy och i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Hur vi kommunicerar med dig
Om du inte längre vill att vianvänder oss av din kontaktinformation för att
marknadsföra Mars eller tredje parts produkter eller tjänster ber vi dig kontakta
oss via kontaktinformationen ovan.
Om vi skickar dig ett reklammeddelande, kan du även avsluta prenumerationen
längst ned i e-postmeddelandet för att välja bort framtida reklammeddelanden. I
vissa fall kan vi komma att begära ditt samtycke innan vi skickar
reklammeddelanden till dig. Genom att avvisa samtycke kommer du inte att få
vissa e-postmeddelanden från oss.

Även om du väljer att inte ta emot reklammeddelanden kan du fortfarande få epostmeddelanden som underlättar, slutför eller bekräftar en kommersiell
transaktion som du redan har accepterat att göra med oss. Dessa inkluderar
kommunikation om ditt husdjurs hälsa, mötespåminnelser, slutförd registrering,
korrigering av användardata, begäran om återställning av lösenord,
transaktionsbekräftelser, fraktmeddelanden och annan kommunikation som är
avgörande för dina transaktioner med oss.
Vi kan även erbjuda dig text-/SMS-meddelanden. Under vissa omständigheter
kan vi kräva att du väljer, "opt-in", att ta emot textmeddelanden från oss. Du kan
när som helst välja bort, "opt-out", att ta emot särskilda textmeddelanden från
oss (andra än mötespåminnelser vis SMS) genom att skicka ett SMS med texten
STOPP som svar på ett textmeddelande.
Om så inte uttryckligen anges erbjuds alla SMS-tjänster utan kostnad för dig.
Meddelande-, datahastighets- och andra avgifter kan tillkomma. Du ansvarar för
eventuella mobiltelefonkostnader (användning, prenumeration etc.) till följd av att
du använder någon av våra produkter eller tjänster. Se din mobiloperatörs
prisplan för information om kostnaderna för att skicka och ta emot
textmeddelanden.
Barn
Vad gäller för barns sekretess?
De flesta av våra webbplatser är designade och avsedda för vuxna. Där en av
våra webbplatser är avsedd för en yngre publik, erhåller vi samtycke från en
målsman i enlighet med lokal lagstiftning.
För mer information, läs Mars Marknadsföringskod. Om du får reda på att ett
barn, i strid med denna policy, har registrerat sig för nyhetsbrev via e-post, eller
på annat sätt uppgettsina Personuppgifter, ber vi dig rapportera det till oss via
kontaktinformationen som finns överst i denna policy. Om vi blir medvetna om att

en minderårig användare har tillhandahållit Personuppgifter utan målsmans
tillstånd, kommer vi avsluta det aktuella kontot och radera alla Personuppgifter
som den användaren tillhandahållit, i den mån det är möjligt.
Annonsering och cookies
Vilka är våra principer angående intressebaserad annonsering online?
Se våra Annonsval och Cookie-meddelanden för detaljerad information om vår
praxis kring intressebaserad online-annonsering och användningen av cookies.
Ytterligare användbar information
Vad mer behöver du veta?
Var lagras och bearbetas din information?
Personuppgifter som vi samlar in eller tar emot kan komma att lagras och
bearbetas i USA eller i något annat land där vi eller våra tjänsteleverantörer har
faciliteter.
Servrar och databaser på vilka Personuppgifter lagras kan vara belägna utanför
det land där du använde Webbplatsen och i ett land som inte har samma
sekretesslagstiftning som ditt hemland. De Personuppgifter som du
tillhandahåller oss kan komma att skickas utomlands i enlighet med lagstiftade
krav. Vi kommer endast samla in, bearbeta och använda Personuppgifter i
enlighet med denna Sekretesspolicy.
Hur länge lagrar vi dina Personuppgifter?
Vi behåller och lagrar dina Personuppgifter endast så länge som vi har ett
legitimt affärssyfte för det och i enlighet med våra datalagringspolicyer.

Vad sägs om Personuppgifter som är allmänt tillgänglig (såsom i chattrum,
anslagstavlor eller andra interaktiva forum)?
Vi kan erbjuda chattrum, meddelande- eller anslagstavlor eller interaktiva
områden där besökare kan publicera kommentarer eller information. Om det
finns ett chattrum, nyhetsbrev eller anslagstavla, möjligheter till sociala nätverk
eller andra interaktiva områden, se till att kontrollera eras publiceringsregler. Du
kommer att vara bunden av publiceringsregler samt våra användarvillkor för
Webbplatsen. Regler för deltagande kan fastställa ålder och andra
begränsningar, såsom att lägga upp kränkande, stötande eller inflammatoriskt
innehåll. Allt som du publicerar online är offentlig information. Vi ansvarar inte för
något du frivilligt publicerar online. Användare bör vara försiktiga när de uppger
Personuppgifter online.
Uppdrag
Vi kan komma att dela eller överföra dina Personuppgifter under direkta eller
indirekta omorganisationsprocesser inklusive, men inte begränsade till, fusioner,
förvärv, avyttringar, konkurser och försäljningar av hela eller delar av våra
tillgångar. Dina Personuppgifter kan komma att delas efter slutförandet av en
sådan transaktion och/eller under bedömningsbehandlingen i väntan på
överföring (med förbehåll för sekretesskrav). Om dina Personuppgifter överförs
kommer de förbli föremål för denna Sekretesspolicy eller en policy som,
åtminstone, skyddar din sekretess i lika hög grad som denna Sekretesspolicy,
såtillvida du inte samtycker till annat.
Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
Vi upprätthåller (och kräver att våra tjänsteleverantörer upprätthåller) lämpliga
organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda säkerheten av dina
Personuppgifter. Om du har några frågor om de säkerhetsåtgärder vi använder
kan du kontakta oss via den kontaktinformation som finns överst i denna
Sekretesspolicy.

Vi rekommenderar att du även vidtar ytterligare åtgärder för att skydda dina
Personuppgifter. Installera till exempel ett uppdaterat antivirusprogram, stäng
webbläsare efter användning, hålla dina inloggningsuppgifter och lösenord
konfidentiella och uppdatera regelbundet programvara och appar för att
säkerställa att du använder de senaste säkerhetsfunktionerna.
Internationell överföring av Personuppgifter
Om du väljer att förse oss med Personuppgifter kan vi överföra dessa
Personuppgifter till våra affiliater och dotterbolag eller till annan tredje part, i
enlighet med lokal lagstiftning. Vi kan även överföra dina Personuppgifter över
gränserna, från ditt land eller din jurisdiktion till andra länder eller jurisdiktioner i
enlighet med lagstadgade krav. Mars använder först och främst Europeiska
unionens kommissions standardkontraktsklausuler för dataöverföringar från
Europeiska unionen, EES, Storbritannien och Schweiz till länder utanför EES
(inklusive Storbritannien). För överföringar mellan andra jurisdiktioner kan Mars
komma att förlita sig på andra juridiska mekanismer för internationell överföring,
enligt tillämplig lagstiftning.

Lagar och rättigheter som kan gälla dig
Beroende på var du är bosatt kan de rättigheter som är tillgängliga för dig skilja
sig åt i vissa avseenden. Mars kommer svara på alla begäranden rörande
rättigheter i enlighet med lokala juridiska bestämmelser.
Om du vill göra en begäran relaterad till någon av rättigheterna nedan, kontakta
oss via ovanstående kontaktuppgifter.
Rätt till tillgång
Du kan ha rätt att få bekräftelse om huruvida dina Personuppgifter bearbetas
eller inte. Om så är fallet, kan du ha rätt att få tillgång till Personuppgifterna och
annan information, såsom syften, kategorierna för Personuppgifter, mottagare

(eller kategorier av mottagare) till vilka Personuppgifter har eller kommer att
uppges, för särskilda mottagare i tredje land eller internationella organisationer,
om möjligt, den förutsedda perioden som Personuppgifter kommer att lagras,
eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa den
perioden, dina rättigheter, etc.
Där så är möjligt och tillåtet enligt lagstiftningen kommer vi att tillhandahålla en
kopia av de Personuppgifter vi behandlar. För eventuella ytterligare exemplar
kan vi ta ut en rimlig avgift för administrativa kostnader. Om du gör en begäran
på elektronisk väg, och om inget annat begärs, tillhandahålls informationen i
elektronisk form.
Rätt till rättelse
Du kan ha rätt att korrigera eller komplettera dina Personuppgifter om de är
felaktiga eller ofullständiga.
Rätt till radering ("Rätt att bli glömd")
Du kan under vissa omständigheter ha rätt till radering av dina Personuppgifter.
För exempel, se nedan.
•
•
•
•
•

Dina Personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka
de behandlades
Du drar tillbaka ditt samtycke för vilket behandlingen gäller och vi har
ingen annan rättslig grund för behandlingen
Du gör invändningar mot behandlingen och det finns inga överskridande
berättigade skäl för behandlingen
Dina Personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt
Dina Personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet
som vi är föremål för

Denna rätt gäller inte i den mån behandling är nödvändig i nedanstående syften.
•

För att utöva rätten till yttrandefrihet och information

•
•
•
•
•

För efterlevnad av en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt en
lagstiftning som vi lyder under
För att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse
Av skäl av allmänt intresse inom folkhälsoområdet
För arkivering i egenskap av allmänt intresse, vetenskapliga eller
historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål
För upprättandet, utövandet eller försvarandet av våra rättsliga anspråk

Rätt till begränsning av behandling
Du kan ha rätt att begränsa behandlingen baserat på nedanstående skäl.
•
•
•
•

Du bestrider riktigheten av dina Personuppgifter för en period som gör det
möjligt för oss att verifiera riktigheten av dina Personuppgifter
Behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av
Personuppgifterna och begär begränsning av deras användning
Vi behöver inte längre Personuppgifterna för behandlingen, men de krävs
av dig för upprättande, utövande eller försvar av juridiska fordringar
Du har utnyttjat din rätt att invända mot behandling i väntan på verifiering
huruvida våra legitima skäl åsidosätter dina

Rätt till dataportabilitet
Du kan ha rätt att ta emot de Personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett
strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att skicka dessa
Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om behandlingen är
baserad på samtycke enligt eller baserat på ett avtal och utförs på
automatiserade sätt.
Rätt att invända
Du kan ha rätt att, på grunder som härrör sig till din speciella situation,
invända mot behandlingen av dina Personuppgifter som är baserad på våra
legitima syften. I synnerhet kan du ha rätt att invända mot att dina
Personuppgifter kombineras över hela Mars-familjen på grundval av vårt

berättigade intresse. Vi kommer sluta behandla Personuppgifterna såvida
vi inte har tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter den
registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande,
utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om Personuppgifter behandlas
för direkta marknadsföringsändamål, inklusive profilering, kan du när som
helst invända.
Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering
Du kan ha rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad
behandling, inklusive profilering, förutom under vissa undantag enligt lokal
lagstiftning.
Rätt att återkalla samtycke
Där behandlingen av Personuppgifter bygger på ditt samtycke, kan du ha rätt att
när som helst återkalla samtycket, utan att det påverkar lagligheten av
behandlingen baserat på samtycket före återkallelsen.
Rätt till anonymitet
Du kan även ha rätt att begära anonymitet. Detta betyder att dina
Personuppgifter inte skulle samlas in eller behandlas. Om du väljer att utöva
denna rätt kan det hända att vi inte kan tillhandahålla dig de varor eller tjänster
du begärt.
Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet
Du kan ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
Rätt att välja bort, "opt-out", försäljning av dina Personuppgifter
Du kan ha rätt att välja bort, "opt-out", försäljningen av dina Personuppgifter till
tredje part (eller, för konsumenter som är under 16 år, rätten att inte deras
Personuppgifter inte säljs utan deras, eller deras målsmans, "opt-in"). För att

utöva denna rätt kan du skicka in en begäran genom att använda formuläret
ovan och/eller via länken "Sälj inte min personliga information" ovan.
Rätt till icke-diskriminering
Du kan ha rätt till icke-diskriminering, att få lika service och prissättning från ett
företag, även efter det att du har utövat dina rättigheter.
"Shine the Light Disclosure"
Kaliforniens lagstiftning tillåter invånare i Kalifornien att begära viss information
om vårt uppgivande av Personuppgifter till tredje part för deras direkta
marknadsföringsändamål. För att göra en sådan begäran skriver du "Shine the
Light" i "Request Details"-delen av din förfrågan i formuläret ovan eller i
ämnesraden, om den skickas via e-post.
Observera att det finns begränsningar för hur många gånger du kan utöva vissa
av dessa rättigheter. Du kan utse en auktoriserad agent för att göra en begäran
för dina räkning. Agenten måste tillhandahålla bevis på ditt tillstånd. Vi kan avslå
en begäran från en agent som inte lämnar bevis för att de har fått ditt tillstånd att
agera för dina räkning.
Vi kan behöva verifiera din begäran innan vi slutför den. Vi kan till exempel be
dig bekräfta datauppgifter som vi redan har om dig. Vi kommer endast att
använda Personuppgifter som tillhandahålls i en begäran för att verifiera
begärandens identitet eller auktoritet.
Ekonomiska incitament
Vi kan, från tid till annan, komma att erbjuda olika ekonomiska incitament.
Villkoren för det ekonomiska incitamentet kommer att tillhandahållas när du
registrerar dig för det ekonomiska incitamentet. Du kan dra avsäga vilket som
helst av de ekonomiska incitamenten. Vid beräkningen av dessa erbjudanden tar
vi hänsyn till kostnaderna för erbjudandet och värdet av dina uppgifter.

Hur vi svarar på uttalande om att inte spåra, "do-no-track"
Vi gör vårt bästa för att åtgärda webbläsarinställningar som begär att vi inte
spårar dina personuppgifter, med förbehåll för tekniska begränsningar, kanske vi
inte kan svara på alla användarinställningar eller signaler.
Ändringar
Ändringar i den här Sekretesspolicyn
Vi kommer endast använda dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i
denna Sekretesspolicy. Om vi beslutar att använda dina Personuppgifter på ett
sätt som skiljer sig från det som angavs när de samlades in, kommer du att
meddelas om detta. Om det förekommer någon konflikt mellan den engelska
versionen av vår Sekretesspolicy och en översatt version, gäller den
engelska versionen.

