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Personvernerklæring for nettstedet 

Brambles Limited og deres tilknyttede selskaper, inkludert selskaper som opererer under 
CHEP-merkene (samlet "Brambles" eller "vi" eller "vår" eller "oss"), respekterer din rett til 
personvern og din rett til å kontrollere distribusjonen av din personlige informasjon. Klikk 
her for en liste over hvor selskapene våre holder til. 

Denne personvernerklæring gjelder for dette nettstedet og alle mobilapplikasjoner eller 
nettsteder og/eller mobilapplikasjoner som drives av oss eller som er relatert til oss 
(samlet kalt "nettsted"). Den beskriver også i) hvordan dette nettstedet samler inn 
informasjon fra deg, enten som kunde eller besøkende på nettstedet; ii) hvilke typer 
informasjon det samler inn, iii) hva vi kan gjøre med informasjonen du gir; iv) hvem som 
kan få tilgang til informasjonen din; og v) dine rettigheter til personvern. 

Ved å besøke nettstedet vårt og/eller bruke tjenestene som tilbys på eller gjennom 
nettstedet vårt, bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene i denne 
personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen er innlemmet i, og er en del av, 
vilkårene og betingelsene for nettstedet vårt, som styrer din bruk av nettstedet vårt. 

Denne personvernerklæringen tar for seg følgende emner: 

1. Informasjon vi samler inn fra deg 
2. IP-adresse og informasjonskapsler 
3. Hvordan vi bruker din personlige informasjon 
4. Offentliggjøring av din personlige informasjon 
5. Juridisk grunnlag for å samle inn og behandle din personlige informasjon 
6. Spesielle bestemmelser for våre europeiske brukere 
7. Dine personvernrettigheter 
8. Oppbevaring av data 
9. Sikkerhet 
10. Hva annet bør du vite? 
11. Slik kan du kontakte oss 
12. Oppdatering av personvernerklæringen 
13. Ekstra personvernerklæring for brukere i California 

 
Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen bruker begrepene 
personopplysninger og personlig informasjon om hverandre, og dette er definert som all 
informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.  En 
identifisert eller identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller 
indirekte, spesielt ved referanse til en identifikator som navn, et identifikasjons- eller 
personnummer, et førerkortnummer, stedsdata, en nettbasert identifikator eller til en eller 
flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, 
økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen, eller som kan 
spesifiseres ytterligere av en gjeldende lov om databeskyttelse eller personvern.  
 

1. INFORMASJON VI KAN SAMLE INN FRA DEG 

https://www.chep.com/us/en/website-privacy-policy-2
https://brambles.com/countries-of-operation
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Vi kan samle inn og behandle følgende informasjon om deg via en av følgende kanaler: 

i.- Fra kontaktskjemaer på nettstedet vårt 

Hvis du velger å bruke kontaktfunksjonen, via kontaktskjema på nettstedet vårt, kan vi be 
deg om å gi oss noen grunnleggende opplysninger om deg og/eller din bedrift – for 
eksempel navn, stillingstittel, bedriftens postadresse, bedrifts-epost, adresse og 
bedriftmobilnummer – for at vi skal kunne tilby tjenester og informasjon til deg og gjøre 
kontakten vår med deg så produktiv som mulig. 

ii.- Fra videre kommunikasjon 

For å kunne forbedre effektiviteten til vår kundeservicekommunikasjon kontinuerlig, kan 
vi undersøke e-postkommunikasjon med deg for å se på hvor effektiv den er. Vi kan også 
samle inn annen informasjon fra deg, , for eksempel fornavn, mellomnavn eller etternavn, 
stillingstittel og bedriftens kontaktinformasjon og meninger, når du gir kommentarer, deltar 
i undersøkelser, kommunisere en hendelse eller sender inn krav eller klager. 

iii.- Fra levering av tjenester 

Vi kan motta informasjon om deg når vi oppretter deg som kunde, når vi leverer våre 
tjenester eller når vi behandler eventuelle hendelser, krav eller klager fra deg. I slike 
tilfeller kan vi samle inn fornavn, mellomnavn eller etternavn, stillingstittel, bedriftens e-
postadresse, og hvis du er en eneeier, skatteidentifikator og faktureringrelatert 
informasjon.  
 
Vi kan også samle inn informasjon om deg når vi oppretter deg som bruker av noen av 
våre kunderelaterte nettstedapplikasjoner (inkludert fornavn, mellomnavn eller etternavn, 
din bedrifts kontaktinformasjon og påloggingsinformasjon). 

iv.- Fra surfing 
Vi kan samle inn informasjon om dine besøk på nettstedet vårt, inkludert, men ikke 
begrenset til, trafikkdata, stedsdata, blogger og andre kommunikasjondata, enten dette 
er nødvendig for våre formål eller på annen måte og de ressursene du får tilgang til. For 
mer informasjon, se neste avsnitt "IP-adresser og informasjonskapsler".  

2. IP-adresser og informasjonskapsler 

2.1. IP-adresser 

Våre nettservere kan samle inn navnet på domenet du brukte for å få tilgang til internett, 
nettstedet du kom fra og nettstedet du besøker etterpå. Denne informasjonen samles inn 
for å måle antall besøk på nettstedet, gjennomsnittlig tidsbruk, sidevisninger og annen 
statistikk om besøkende på dette nettstedet. Vi kan også bruke disse aggregerte dataene 
til å overvåke nettstedets ytelse og for å gjøre nettstedet både enklere og mer praktisk å 
bruke. 

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn teknisk informasjon og ruteinformasjon om 
datamaskinen din for å gjøre det lettere for deg å bruke nettstedet. For eksempel kan vi 
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logge miljøvariabler, som nettlesertype, operativsystem og CPU-hastighet samt 
internettprotokoll, ("IP")-adressen til din opprinnelige internettleverandør, for å gi deg en 
best mulig tjeneste. Vi kan også registrere søkeforespørsler og resultater for å prøve å 
sikre nøyaktigheten og effektiviteten til søkemotoren vår. Vi kan bruke IP-adressen din til 
å spore hvordan du bruker nettstedet. Disse klikkstrømdataene kan kobles med annen 
informasjon du oppgir. 

2.2. Om informasjonskapsler 

Informasjonskapsler er filer, som ofte inneholder unike identifikatorer, som sendes av 
nettservere til nettlesere, og som deretter kan sendes tilbake til serveren hver gang 
nettleseren ber om en side fra serveren. 

Informasjonskapsler kan brukes av nettservere for å identifisere og spore brukere når de 
navigerer på forskjellige sider på et nettsted og for å identifisere brukere som går tilbake 
til et nettsted. Informasjonskapsler plasseres enten av nettstedet vårt (førsteparts 
informasjonskapsler) eller andre nettsteder hvis innhold vises på nettstedet vårt 
(tredjeparts informasjonskapsler). 

Informasjonskapsler kan enten være vedvarende informasjonskapsler eller 
øktinformasjonskapsler. En vedvarende informasjonskapsel består av en tekstfil som 
sendes av en nettserver til en nettleser og som lagres av nettleseren og til dens angitte 
utløpsdato (med mindre den slettes av brukeren før utløpsdatoen). En 
øktinformasjonskapsel vil derimot utløpe ved slutten av brukerøkten når nettleseren 
lukkes. 

2.3. Slik bruker vi informasjonskapsler 

Informasjonskapsler inneholder ikke informasjon som identifiserer deg, men informasjon 
vi lagrer om deg kan bli koblet av oss til informasjon som er lagret i og hentet fra 
informasjonskapsler. 

Vi bruker informasjonen vi får fra deg til følgende formål: 
• til å gjenkjenne datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt 
• til å spore deg mens du navigerer på nettstedet vårt 
• til å forbedre nettstedets brukervennlighet 
• til å analysere bruken av nettstedet vårt 

Det finnes forskjellige kategorier informasjonskapsler som brukes til forskjellige formål. Vi 
eller andre parter kan samle inn personlig informasjon om dine nettbaserte aktiviteter over 
tid og på tvers av forskjellige nettsteder når du bruker nettstedet vårt. 

2.4. Administrere informasjonskapsler 

Du kan kontrollere hvordan nettleseren din håndterer informasjonskapsler som mottas fra 
nettstedet vårt. Du kan velge å nekte alle informasjonskapsler eller velge å bli spurt før 
en informasjonskapsel lagres på harddisken din, eller du kan bare godta 
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informasjonskapsler fra enkelte nettsteder som du velger selv. Informasjon om sletting 
eller kontroll av informasjonskapsler finner du på www.AboutCookies.org. Hvis du ikke 
aksepterer informasjonskapsler fra oss, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene 
og funksjonalitetene som er tilgjengelige på nettstedet vårt. 
  
Liste over informasjonskapsler 

En informasjonskapsel er en liten datafil (tekstfil) som et nettsted – når det besøkes av 
en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for 
eksempel språkpreferanser eller påloggingsinformasjon. Disse informasjonskapslene 
settes av oss og kalles førsteparts informasjonskapsler. Vi bruker også tredjeparts 
informasjonskapsler – som er informasjonskapsler fra et annet domene enn domenet til 
nettstedet du besøker – knyttet til annonsering og markedsføring på nettstedet vårt. Mer 
spesifikt bruker vi informasjonskapsler og andre sporingsteknologier til følgende formål: 
 
Strengt nødvendige informasjonskapsler 

Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere og kan ikke 
slås av i våre systemer. De er vanligvis bare satt som svar på handlinger utført av deg 
som utgjør en forespørsel om tjenester, for eksempel å angi personvernpreferanser, 
logge på eller fylle ut skjemaer. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere eller varsle 
deg om disse informasjonskapslene, men enkelte deler av nettstedet vil da ikke fungere. 
Disse informasjonskapslene lagrer ingen personlig identifiserbar informasjon. 
 

Strengt nødvendige informasjonskapsler 

Undergruppe for 
informasjonskapsler Informasjonskapsler 

Informasjonskapsler 
vi bruker 

www.brambles.com 
OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed,  
ARRAffinity, ASP.NET_SessionId Førstepart 

Ytelsesinformasjonskapsler 

Disse informasjonskapslene lar oss telle besøk og trafikkkilder, slik at vi kan måle og 
forbedre ytelsen til nettstedet vårt. De vise oss hvilke sider som er mest og minst 
populære og å se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet. All informasjon 
disse informasjonskapslene samler inn er aggregert. Hvis du ikke tillater disse 
informasjonskapslene, vil vi ikke vite når du har besøkt nettstedet vårt og vil ikke kunne 
overvåke ytelsen. 

http://www.aboutcookies.org/
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Ytelsesinformasjonskapsler 

Undergruppe for 
informasjonskapsler Informasjonskapsler 

Informasjonskapsler 
vi bruker 

Google.com ga, gid, _gat_UA-33600362-1, _gat_UA-45574803-1 Tredjepart 

 
Funksjonelle informasjonskapsler 

Disse informasjonskapslene gjør det mulig for nettstedet å tilby forbedret funksjonalitet 
og personalisering. De kan settes av oss eller av tredjepartsleverandører hvis tjenester vi 
har lagt til på sidene våre.   Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, kan det 
hende at noen eller alle disse tjenestene ikke fungerer som de skal. 
 

Funksjonelle informasjonskapsler 

Undergruppe for 
informasjonskapsler Informasjonskapsler 

Informasjonskapsler 
vi bruker 

www.brambles.com 
atuvs, __atuvc,  
Vuid (vimeo.com)  Førstepart 

 
Målretting av informasjonskapsler 

Disse informasjonskapslene kan settes på nettstedet vårt av våre annonsepartnere. De 
kan brukes av disse selskapene til å bygge en profil over interessene dine og vise deg 
relevante annonser på andre nettsteder. De lagrer ikke IP-adressen din, men er basert 
på å identifisere nettleseren og enheten din. Hvis du ikke tillater disse 
informasjonskapslene, vil du oppleve mindre målrettet annonsering. 
 

Målretting av informasjonskapsler 

Undergruppe for 
informasjonskapsler Informasjonskapsler 

Informasjonskapsler 
vi bruker 

Bing.com 

SRCHUSR, EDGE_S, GUID, 
EDGE_V, SRCHUID, UID, 
SID, SRCHD, _SS, dmnchg, 
MUIDB  Tredjepart 
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Målretting av informasjonskapsler 

Undergruppe for 
informasjonskapsler Informasjonskapsler 

Informasjonskapsler 
vi bruker 

linkedin.com 

lidc, bcookie, __utma, __utmv, 
__qca,   Tredjepart 

Addthis.com loc, Uvc Tredjepart 

Google.com 
APISID, SSID, SID, SAPISID, 
HSID  Tredjepart 

Twitter.com 

auth_token, twll, 
secure_session, 
guest_id,____utma, 
personalization_id, 
remember_checked, 
remember_checked_on  Tredjepart 

3. SLIK BRUKER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON 

Vi kan bruke informasjonen vi får om deg til å: 

• Drive nettstedet vårt; 
• Sørge for at innholdet fra nettstedet vårt presenteres på den mest effektive måten 

for deg og din datamaskin; 
• Kommunisere med deg om våre produkter, tjenester, tilbud, arrangementer og 

kampanjer og tilby deg produkter og tjenester vi tror kan være av interesse for deg, 
for eksempel gjennom e-postvarsler og nyhetsbrev; 

• Gi kundestøtte, inkludert svare på forespørsler om informasjon om våre produkter 
og tjenester (som sikkerhetsinformasjon eller forespørsler om våre tjenester); 

• Oppfylle kravene i vårt kontraktsforhold med deg, inkludert å gi deg de spesifikke 
tjenestene du ber om og håndtere hendelser, krav og klager; 

• Gi tilgang til våre kunderettede nettstedløsninger og applikasjoner 
• Legge til rette for ditt engasjement i våre veldedighetsprogrammer og 

samfunnsaktiviteter, bare når du blir bedt om det; 
• Drive, evaluere og forbedre virksomheten vår; 
• Samle tilbakemeldinger om og forbedre våre produkter, tjenester, programmer og 

internettjenester; 
• Analysere og forbedre vår markedskommunikasjon og strategier og trender og 

statistikk angående bruk av våre internettjenester; 

https://cookiepedia.co.uk/host/linkedin.com
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• Beskytte mot og forhindre svindel, uautoriserte transaksjoner, krav og andre 
forpliktelser samt administrere risikoeksponering, inkludert ved å identifisere 
potensielle hackere og andre uautoriserte brukere; 

• Gjennomføre kredittsjekk av kunder og/eller kunders virksomheter; 
• Overholde gjeldende juridiske krav og bransjestandarder og våre retningslinjer. 

Vi kan samle og/eller avidentifisere data om kunder og besøkende på nettstedet og bruke 
dette til ethvert formål, inkludert produkt- og tjenesteutvikling og forbedringsaktiviteter. 

4. DELING AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON 

Når du gir informasjon til nettstedet vårt, kan vi dele denne informasjonen som følger: 
Internt i Brambles og tilknyttede enheter. Klikk her for en liste over hvor selskapene 
våre holder til og kontaktinformasjon. Brambles sine ansatte vil ha tilgang ved 
behov og har forpliktet seg til konfidensialitet. 
 
Deling av informasjonen din innenfor Brambles Group er underlagt en avtale om 
intern dataoverføring. I tillegg, siden noen deler av Brambles Group er lokalisert 
utenfor EU, (EØS) og Storbritannia, vil internasjonale dataoverføringer finne sted 
i samsvar med sikkerhetstiltakene angitt i standard kontraktklausuler og/eller 
standard databeskyttelsesklausuler som er vedtatt eller godkjent av EU-
kommisjonen eller en tilsvarende tilsynsmyndighet. 

• For å utføre dine forespørsler eller gjøre ulike funksjoner, tjenester og materialer 
tilgjengelige for deg, for å svare på dine henvendelser, utføre våre 
kontraktssmessige forpliktelser, og for andre formål beskrevet i "Slik bruker vi 
personopplysningene dine" i denne personvernerklæringen, kan vi dele din 
personlige informasjon eller bruksinformasjon med tredjeparter som utfører 
funksjoner på våre vegne (eller på vegne av andre enheter som vi samarbeider 
med), for eksempel selskaper eller enkeltpersoner som: leverer IT-tjenester; er vert 
for våre data; er vert for eller drifter våre systemer og nettsteder; analyserer data; 
yter kundeservice; sender produktprøver eller administrerer betalinger; 
kredittvurderingsbyråer, annonsører, sponsorer eller andre tredjeparter som deltar 
i eller administrerer våre kampanjer eller gir markedsførings- eller reklamehjelp. 
Vårt tjenestetilbud kan gi deg mulighet til å velge å motta informasjon eller 
markedsføringstilbud fra tredjeparter eller på annen måte samtykke til deling av 
informasjonen din med tredjeparter. Hvis du godtar å dele personlig informasjon, 
vil den informasjonen som gis til tredjepart være underlagt personvernerklæringen 
og forretningspraksisen til den tredjeparten. 

 

• Vi kan dele ikke-personlig informasjon, slik som aggregert brukerstatistikk, 
demografisk informasjon og bruksinformasjon med tredjeparter for dataanalyse for 
å forbedre våre tjenester og produkter, våre nettsteder og vår kommunikasjon med 
deg. 

https://brambles.com/countries-of-operation
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• Vi kan gi din personlige informasjon, bruksinformasjon og annen informasjon om 
deg til parter som erverver deler av eller alle våre eiendeler samt til advokater og 
konsulenter. Hvis vi overfører informasjonen din på denne måten, vil vi gjøre det 
vi kan for at informasjonen din kun brukes på en måte som er i samsvar med denne 
personvernerklæringen. 

• Ved konkurs- eller reorganisering, kan opplysningene dine bli betraktet som en 
eiendel som kan selges eller overføres til tredjeparter. 

• Vi kan gi informasjon om deg til andre hvis vi i god tro mener at vi er pålagt å gjøre 
det ved lov eller i en juridisk prosess, for å svare på krav eller for å beskytte 
rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Brambles eller andre. 

5. JURIDISK GRUNNLAG FOR INNSAMLING OG BEHANDLING AV PERSONLIG 
INFORMASJON 
 
Vi vil kun samle inn og behandle personlig informasjon om deg hvis vi har et juridisk 
grunnlag for å gjøre det, inkludert: i) oppfyllelse av en kontrakt (der behandling er 
nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt med deg); ii) ditt samtykke (f.eks. når du 
kommuniserer med oss gjennom kontaktskjemaer på nettstedet); og iii) oppfyllelsen av 
en legitim interesse.  
 
Vi kan behandle dine personopplysninger for formålene våre legitime interesser, forutsatt 
at slik behandling ikke veier tyngre dine rettigheter og friheter. Mens vi er avhengige av 
legitime interesser, har du rett til å protestere. Vær oppmerksom på at hvis du protesterer 
mot vår behandling, kan dette påvirke vår evne til å utføre visse tjenester til din fordel. 
 
Vi behandler din personlige informasjon basert på legitime interesser for å: 

• Beskytte deg, oss eller andre mot sikkerhetstrusler; 
• Overholde lover som gjelder for oss; 
• Oppgradere nettsiden vår; 
• Aktivere eller administrere virksomheten vår, for eksempel for fakturering og 

vedlikehold av plattformer; og 
• Forstå og forbedre vår virksomhet eller kunderelasjoner generelt. 

6. SPESIELLE BESTEMMELSER FOR VÅRE EUROPEISKE OG BRITISKE BRUKERE 

Ved å gi oss informasjon og data, forstår og erkjenner du at vi kan samle inn, bruke og gi 
personlig informasjon til kommersielle og markedsføringsformål, og kan gi slik  
informasjon (i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen) internt i Brambles, 
som også kan ligge utenfor din jurisdiksjon. 

 

 

6.1. Kommunikasjon 

For å kunne forbedre effektiviteten til vår kundeservice og kommunikasjon kontinuerlig, 
kan vi undersøke e-postkommunikasjon med deg for sjekke hvor effektiv den er. I den 
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grad denne kommunikasjonen gjelder EU eller EØS) eller Storbritannia (UK), utføres slike 
analyser på grunnlag av anonymiserte e-poster. Vi anonymiserer disse e-postene i 
samsvar med kravene i EUs generelle personvernforordning, Storbritannias generelle 
personvernforordning og gjeldende lokale lover før vi overfører dem til en 
behandler/tjenesteleverandør utenfor EU/EØS eller Storbritannia for analyse. I det 
usannsynlige tilfellet at data blir identifisert etter overføring, vil sikkerheten til dataene dine 
være beskyttet av passende sikkerhetstiltak, inkludert, men ikke begrenset ti,l 
modellklausuler i henhold til EU-kommisjonens avgjørelse 2021/914 som publisert i O.J. 
EU 2021 L 199/31 (også tilgjengelig på nett ved å klikke her eller via URL https://eur-
lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj ) eller International Data Transfer Clauses, 
godkjent av britiske myndigheter ("modellklausuler"). 

6.2. Hvor lagrer vi din personlige informasjon 

Vær oppmerksom på at personlig informasjon som du deler kan bli overført og lagret 
utenfor EU/EØS og Storbritannia eller overført til en database og servere i USA og andre 
land der personvernlovgivningen kanskje ikke er like streng som i landet der du bor. Slike 
overføringer vil kun skje hvis passende sikkerhetstiltak er på plass, inkludert, men ikke 
begrenset til modellklausuler. 

6.3. Europeiske og britiske tilsynsmyndigheter 

Du har rett til å sende en klage til en europeisk databeskyttelsesmyndighet eller 
tilsynsmyndighet angående vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer 
informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet (kontaktinformasjon 
til EUs databeskyttelsesmyndigheter er tilgjengelig på  http://ec.europa.eu/justice/artic le-
29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm og for britiske 
databeskyttelsesmyndigheter på https://ico.org.uk/). 

7. DINE PERSONVERNRETTIGHETER  

Avhengig av gjeldende databeskyttelsebestemmelser, kan du: (i) be om informasjon om 
og tilgang til personlig informasjon vi har om deg (rett til tilgang); (ii) be om at unøyaktig 
personlig informasjon blir korrigert (rett til retting); (iii) å protestere mot visse typer 
behandling av personlige informasjon vi utfører (inkludert retten til å velge bort direkte 
markedsføring) (rett til innsigelse); (iv) be om at vi sletter personlige informasjon vi har 
om deg (rett til sletting eller rett til å bli glemt); (v) be om at vi begrenser vår behandling 
av personlig informasjon under visse omstendigheter, for eksempel hvis du bestrider 
nøyaktigheten av den personlige informasjonen (rett til begrensning av behandling); (v) 
be om en kopi av personlige informasjon i et maskinlesbart, ofte brukt format (eller for å 
be om at vi skal overføre personlig informasjon i et slikt format til en tredjeparts 
tjenesteleverandør) (rett til dataportabilitet); (vii) be om ikke å bli gjenstand for en 
automatisk beslutningstaking eller profilering; og/eller (viii) trekke tilbake ditt samtykke 
når som helst når vi behandler personlig informasjon basert på ditt samtykke. 

Selv om noen av disse rettighetene kan utøves av deg direkte via denne nettsiden, må 
mange av rettighetene, for eksempel de som er knyttet til forespørsler om å slette 
personlig informasjon, sendes til oss. Du kan utøve gjeldende rettigheter ved å sende en 

https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-erasure/
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e-post til privacy@brambles.com eller ved å klikke her for å fylle ut skjema for 
personvernrettigheter. 

Vi vil vurdere slike forespørsler og svare deg. Hvis vi avslår en tilgang, vil vi varsle deg 
om årsakene til avslaget. Vi kan belaste deg med et lite gebyr og kan kreve bekreftelse 
av identiteten din før vi gir deg en kopi av informasjonen din. Dette er tillatt ved lov. 

8. OPPBEVARING AV DATA 

Vi beholder ikke personlig informasjon som vi samler inn fra deg lenger enn nødvendig, 
bortsett fra der vi har et pågående legitimt forretningsbehov for å gjøre det (for eksempel 
for å gi deg de tjenestene du har bedt om eller for å overholde gjeldende lov). Uansett vil 
din personlige informasjon beholdes i samsvar med Brambles globale retningslinjer for 
oppbevaring av informasjon og tidsplan. 

9. SIKKERHET 

Vi opprettholder visse administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte 
informasjonen din mot tap, misbruk eller uautorisert tilgang, avsløring, endring eller 
ødeleggelse. Ingen elektronisk dataoverføring eller lagring av informasjon er imidlertid 
helt sikker. Vi kan ikke garantere sikkerheten til informasjon som du overfører til oss eller 
som vi innhenter. Følgelig må du bruke nettstedet vårt på egen risiko. 

Hvis det, til tross for all vår innsats, oppstår et datainnbrudd, skal vi gjøre alt som er 
praktisk mulig for å begrense skaden. I tilfelle databrudd, og avhengig av 
omstendighetene, vil vi informere deg om utbedringstiltak for å forhindre ytterligere skade. 

10. HVA ANNET MÅ DU VITE? 

10.1. Brukergenerert innhold 

Noen av våre tjenester og sosiale nettverksfunksjoner lar deg sende inn eget innhold for 
offentlig publisering. Informasjon du legger ut på denne måten blir offentlig informasjon 
og er ikke underlagt denne personvernerklæringen. Vi kan ikke kontrollere hvordan andre 
bruker offentlig publisert informasjon. 

All informasjon, kommunikasjon eller materiale av en hvilken som helst type eller art som 
du legger ut eller sender til nettstedet vårt (inkludert, men ikke begrenset til Brambles-
nettsteder på en sosial medieplattform eller nettsted som Facebook eller Twitter) via e-
post, innlegg, meldinger, opplasting, nedlasting eller på annen måte (samlet "innlevering") 
gjøres på egen risiko og uten forventning om personvern. Vi kan ikke kontrollere 
handlingene til andre brukere av sosiale medieplattformer eller nettsteder, og vi er derfor 
ikke ansvarlige for innhold eller bidrag som finnes på slike nettsteder og plattformer. 

 

10.2. Personvernpraksis hos tredjeparter 

mailto:privacy@brambles.com
https://privacyportal.onetrust.com/webform/ff1da047-4b09-4885-8a50-1939bdcac926/b7cf893b-a159-4d5c-aa07-829f933210a9
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Noen av våre tjenester og sosiale nettverksfunksjoner lar deg sende inn eget innhold for 
offentlig publisering. For eksempel viser nettstedet vårt Twitter-ikonet og LinkedIn-ikonet. 
Når du klikker på disse tredjepartsikonene, åpnes et nytt vindu for det selskapets nettsted. 
Informasjon du legger ut på denne måten blir offentlig informasjon og er ikke underlagt 
denne personvernerklæringen. Vi kan ikke kontrollere hvordan andre bruker offentlig 
publisert informasjon. 

All informasjon, kommunikasjon eller materiale av enhver type eller art som du legger ut 
eller sender til nettstedet vårt (inkludert, men ikke begrenset til et hvilket som helst 
Brambles-nettsted på en sosial medieplattform eller nettsted som Facebook eller Twitter) 
via e-post, innlegg, meldinger, opplasting, nedlasting eller på annen måte (samlet en 
"innlevering") gjøres på egen risiko og uten noen forventning om personvern. Vi kan ikke 
kontrollere handlingene til andre brukere på sosiale medieplattformer eller nettsteder, og 
vi er derfor ikke ansvarlige for innhold eller innsendinger på slike nettsteder og 
plattformer. 

10.3. Barn 

Våre tjenester er generelt ikke rettet mot barn under 16 år. Vi samler ikke med viten og 
vilje inn personlig informasjon fra noen under 16 år uten samtykke fra foreldrene. Hvis du 
blir oppmerksom på at vi har samlet inn personlig informasjon fra et barn under 16 år uten 
samtykke fra foreldrene, kan du kontakte oss som angitt nedenfor, slik at vi kan iverksette 
passende tiltak. 

10.4. Kommunikasjon 

I henhold til dine markedsføringspreferanser, som ble samlet inn på det tidspunktet du 
sender inn en forespørsel om mer informasjon på nettstedet vårt, kan vi sende deg 
markedsføringsinformasjon om varer og tjenester som kan være av interesse for deg via 
post, telefon, e-post eller på andre måter. Du har rett til å "velge" og "bortvelge" visse 
bruksområder for din personlige informasjon for disse formålene. For dette formålet kan 
du endre innstillingene dine via lenken "avslutt abonnement" som er inkludert i 
markedsførings-e-postene våre, eller ved å følge den prosessen som er angitt under 
"Dine personvernrettigheter".  

11. SLIK KAN DU KONTAKTE OSS 

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer angående denne 
personvernerklæringen, eller hvis du vil at vi skal oppdatere informasjonen vi har om deg 
eller dine preferanser, kan du kontakte personvernteamet vårt på 
privacy@brambles.com. 

 

 

12. OPPDATERING AV PERSONVERNERKLÆRING 

mailto:privacy@brambles.com
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Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere denne personvernerklæringen når som 
helst. Endringer i retningslinjene vil bli publisert minst 30 dager før endringene trer i kraft. 
Datoen nedenfor indikerer når denne personvernerklæringen sist ble endret. 

Disse retningslinjene ble sist oppdatert 8. mars 2022, med virkning fra 1. april 2022. 



4862-8301-8770.1 Klassifisering: Generelt 

Tillegg: Personvernerklæring for California 

Ikrafttredelsesdato: 1. april 2022 

Denne tilleggserklæringen om personvern for California-brukere ("California-
erklæringen") gis for å informere deg om hvordan vi behandler personopplysninger 
knyttet til forbrukere som bor i California. Denne personvernerklæringen for California 
supplerer våre andre personvernregler og -erklæringer, inkludert vår 
personvernerklæring. Hvis det skulle oppstå en konflikt mellom andre retningslinjer eller 
merknader og denne California-erklæringen, skal denne California-erklæringen ha 
forrang for forbrukere i California og deres rettigheter. 

1. INFORMASJON VI KAN SAMLE INN FRA INNBYGGERE i CALIFORNIA 

De spesifikke delene av personlig informasjon som Brambles samler inn, bruker og deler, 
avhenger av tjenestene du bruker på nettstedet vårt. Vi kan samle inn følgende kategorier 
av personlig informasjon: 

• Kontaktinformasjon (som navn, e-postadresse, telefonnummer, unik personlig 
identifikator, online identifikator og internettprotokolladresse). 

• Personlige identifikatorer (som navn, signatur, adresse, telefonnummer, 
førerkort eller personnummer, forsikringspolisenummer, utdanning, sysselsetting, 
ansettelseshistorikk, bankkontonummer, kredittkortnummer, debetkortnummer 
eller annen finansiell informasjon). 

• Ansettelseseinformasjon (som nåværende eller tidligere jobbhistorikk eller 
prestasjonsevalueringer; disiplinærtiltak, profesjonelle medlemskap, 
referansesjekk av ansatt og fagforeningsmedlemskap). 

• Kommersiell informasjon (som registrering av personlige eiendeler, produkter 
eller tjenester som er kjøpt,mottatt eller vurdert, eller annen kjøps- eller 
forbrukshistorikk eller -interesser). 

• Informasjon om geografisk plassering (som fysisk plassering eller bevegelser). 

• Internett eller annen elektronisk nettverksaktivitetsinformasjon (som 
nettleserhistorikk, IP-adresse, enhetstype, operativsystem og brukerøktens 
varighet). 

• Konklusjoner som trekket utfra kategoriene ovenfor med personlig informasjon 
som gjenspeiler dine preferanser, egenskaper, atferd, holdninger og evner. 

I tillegg til kategoriene ovenfor, kan du velge å gi oss ytterligere informasjon når du fyller 
ut et skjema, gir kommentarer eller samhandler med oss på andre måter. 
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2. KILDER TIL PERSONLIG INFORMASJON OG HVORDAN VI BRUKER DEN 

Vi samler inn informasjon fra en rekke kilder. Følgende er kildekategorier som det samles 
inn informasjon fra: 

• Direkte fra deg og andre brukere som følge av din interaksjon med og bruk av våre 
tjenester; 

• Via nettstedet vårt, inkludert elektroniske skjemaer; 
• Via automatiserte teknologier og nettleserverktøy, inkludert bruk av 

informasjonskapsler, pikselkoder og andre teknologier; og 
• Fra tredjeparts tjenesteleverandører eller forretningspartnere, inkludert 

annonsenettverk og leverandører av dataanalyse. 
Vi kan bruke personlig informasjon som samles inn under punkt 1 "Informasjon vi kan 
samle inn fra innbyggere i California" fra kilder som er oppført under punkt 2 "Kilder til 
personlig informasjon og hvordan vi bruker den" i denne California-erklæringen til våre 
interne forretningsformål, slik som dataanalyse, revisjoner, utvikling av nye produkter, 
forbedring av nettstedene og appene våre, forbedring av tjenestene våre, identifisering 
av brukertrender og vurdere effekten av kampanjene våre. 

3. AVSLØRING AV IDENTITET OG SALG AV INFORMASJON  

Vi deler personlig informasjon med våre tjenesteleverandører, andre leverandører 
(inkludert de som legger til rette for interessebasert og annen annonsering og 
markedsføring), tilknyttede selskaper og tredjeparter. Generelt gir vi følgende kategorier 
personlig informasjon til forretningsformål: 

• Identifikatorer 

• Personlig informasjon beskrevet i Cal. Civ. Code § 1798.80(e) 

• Kommersiell informasjon 

• Internett eller annen elektronisk informasjon om nettverksaktivitet 

• Geolokaliseringsdata 

• Konklusjoner 

Selv om vi ikke selger personlig informasjon i bytte mot penger, kan noen av måtene vi 
deler personlig informasjon på for annonsering eller markedsføring anses som "salg" i 
henhold til Californias lover. Kategoriene med personlig informasjon vi selger er:  

• Identifikatorer 

• Kommersiell informasjon 

• Internett eller annen elektronisk informasjon om nettverksaktivitet 

• Geolokaliseringsdata 
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Personkategoriene som vi kan gi denne personlige informasjonen til inkluderer tilknyttede 
og relaterte selskaper, tjenesteleverandører, profesjonelle rådgivere og eksterne 
revisorer. Mer informasjon om hvordan vi deler personlig informasjon, finner du i vår 
personvernerklæring. 

4. PERSONVERN I CALIFORNIA 

4.1 Dine rettigheter 

Du har rett til: (i) å vite hvilke kategorier og/eller spesifikke deler av personlig informasjon 
som er samlet inn om deg, inkludert om din personlige informasjon selges eller gis videre 
samt til hvilket formål, og med hvem din personlige informasjon ble delt de foregående 
tolv månedene; (ii) å be om sletting av personlig informasjon hvis det er tillatt ved lov; (iii) 
å få tilgang til en kopi av personlig informasjon som vi har om deg; (iv) å velge bort salg 
av personlig informasjon; og (v) til ikke-diskriminering basert på utøvelse av en forbrukers 
personvernrettigheter. 

4.2 Utøvelse av dine rettigheter  

Du kan utøve alle rettighetene beskrevet i denne California-erklæringen ved å sende en 
e-post til privacy@brambles.com; ved å klikke her for å fylle ut skjemaet for 
personvernrettigheter eller ringe 1-855-409-0019. Vi vil umiddelbart svare på alle 
gjeldende forespørsler. 

Vi vil verifisere identiteten din i forbindelse med alle forespørsler du sender for å sikre at 
vi gir informasjonen vi har til de personene den gjelder og bare tillate disse personene 
eller deres autoriserte representanter å utøve rettigheter med hensyn til denne 
informasjonen. Hvis du er en autorisert agent som sender en forespørsel på vegne av en 
forbruker, kan vi kreve og be om tilleggsinformasjon for å bekrefte at du er autorisert til å 
sende forespørselen. 

Vi forbeholder oss retten til å avslå forespørselen hvis vi ikke kan bekrefte identiteten din. 
Hvis vi avslår forespørselen din helt eller delvis, vil vi informere deg om avslaget og 
forklare årsaken(e). 
Vi vil ikke begrense eller nekte deg tilgang til våre tjenester på grunn av valg og 
forespørsler du gjør i forbindelse med din personlige informasjon. 

5. CALIFORNIAS "SHINE THE LIGHT"-LOV 

Hvis du er bosatt i California, har du rett til, en gang i året, gratis, å be om informasjon om 
vår utlevering, hvis i det hele tatt, av visse kategorier av personlig informasjon til 
tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål i det foregående kalenderåret. Du kan 
utøve din rett i henhold til Californias "Shine the Light"-lov ved å kontakte oss som 
beskrevet i avsnittet "Slik kontakter du oss" under Personvernerklæring for California. 
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6. AVSLØRING AV IDENTITET OG SPORING AV BEBOERE I CALIFORNIA 

Fordi det ennå ikke er enighet om hvordan selskaper skal svare på nettleserbaserte eller 
andre ikke-sporingsmekanismer, svarer ikke nettstedet vårt på nettleserbaserte DNT-
signaler. 

7. SLIK KAN DU KONTAKTE OSS 

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer angående denne 
personvernerklæringen, eller hvis du vil at vi skal oppdatere informasjonen vi har om deg 
eller dine preferanser, kan du kontakte personvernteamet vårt på 
privacy@brambles.com. 
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