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Personvernpolicy for nettsiden

Denne nettsiden styres av Bausch & Lomb Nordic AB (organisasjonsnummer 556214-8188).
Denne personvernpolicyen for nettsiden (”personvernpolicyen”) beskriver hvordan vi
innhenter, bruker, overfører og avdekker opplysninger som er knyttet til deg
(”personopplysninger”), og som vi kan komme til å få via denne nettsiden. Vi behandler dine
personopplysninger i henhold til personvern- og databeskyttelseslovene som gjelder i EØS og
Sveits.
Innhenting og bruk av personopplysninger
Vi behandler personopplysninger til ulike formål:
•

For å yte en tjeneste som du har bedt om
Når du bestiller produkter på nettet, innhenter vi din identitet, kontaktopplysninger,
leveringsopplysninger, betalingsopplysninger og andre opplysninger som er
nødvendige for å gjennomføre transaksjonen. Du kan også opprette en konto på vår
nettside for å gjøre det enklere å ha kontakt med oss.

•

For å oppfylle våre forretningsbehov
Du kan besøke denne nettsiden uten å oppgi for mange opplysninger om deg selv.
Våre servere logger imidlertid automatisk tekniske opplysninger om besøkende for
vedlikeholde nettsiden, av sikkerhetshensyn og for å kunne analyse hvordan
nettsiden vår fungerer.
Personopplysningene vi innhenter bruker vi også til interne formål som å forbedre
produkter og markedsføring, administrere kundekontoer, lære om behovene til
kundene våre og kontakte kunder i undersøkelses- og informasjonsøyemed.
Vi kan også komme til å bruke dine personopplysninger i forbindelse med en
selskapstransaksjon og for å beskytte våre rettigheter eller vår eiendom, til å
håndheve våre bruksvilkår og juridiske informasjon, og til å etablere, utøve og
forsvare rettskrav.

•

For å oppfylle våre juridiske forpliktelser
Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle skatte- og regnskapsforpliktelser
samt andre juridiske forpliktelser, for eksempel i forbindelse med kommersielle
transaksjoner. I tillegg behandler vi dine personopplysninger hvis det er pålagt ved
lov eller bestemt ved rettskjennelse eller annen bindende beslutning.
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•

Med ditt samtykke
I noen situasjoner kan vi komme til å be om ditt samtykke til å innhente
og bruke personopplysningene dine. Dette skjer for eksempel i
forbindelse med bruk av visse informasjonskapsler, bruk av epostadressen din eller mobilnummeret ditt til reklameformål, eller når
du abonnerer på visse tjenester (f.eks. et vanlig nyhetsbrev). Du har alltid
mulighet til å trekke tilbake samtykket ditt.
I tillegg kan du frivillig gi personopplysninger, herunder, hvis aktuelt,
navn, kontaktopplysninger (telefonnummer, e-postadresse og adresse),
fødselsdato, stilling, navn og kontaktopplysninger til venner og familie,
hobbyer, interesseområder, profesjonelle forbindelser, preferanser
angående merker og produkter, referansekilder. I den grad du gir
opplysninger om venner og familiemedlemmer, samtykker du i å gi disse
personene denne personvernpolicyen og innhente deres samtykke til å gi
slike opplysninger.
Hvis du er under 16 år, skal du ikke gi oss personopplysninger uten først
å ha innhentet samtykke eller fullmakt fra en forelder eller verge.

Vi kommer ikke til å bruke eller dele dine personopplysninger til formål som ikke er knyttet
til dem som er beskrevet i denne personvernpolicyen, uten å varsle deg på forhånd og, om
nødvendig, gi deg mulighet til å bestemme om vi kan eller ikke kan bruke dine
personopplysninger på denne avvikende måten.
Dele opplysninger
Vi kan komme til å dele dine personopplysninger for de ovennevnte formålene, med:
•
•
•
•

andre enheter i Valeant-konsernet
tjenesteleverandører i forbindelse med driften av denne nettsiden og selskapet vårt,
herunder i forbindelse med webhoteller, levering av teknologirelaterte tjenester,
betalingshåndtering og autorisasjon, og distribusjon av markedsføringsmateriell
offentlige myndigheter, regjeringsregulatorer eller andre lovmyndigheter eller
domstoler, som påkrevd eller tillatt ved lov, eller hvis bestemt ved en bindende ordre,
og
andre tredjeparter i forbindelse med en omstrukturering av selskapet, salg eller
overdragelse av verdier, sammenslåing eller avhendelse av Valeant eller noen av våre
datterselskaper eller tilknyttede selskaper.

Når du deler dine personopplysninger med enheter som er lokalisert i land utenfor EØS eller
Sveits, og som ikke har et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå, sørger vi for kontraktsmessige
garantier i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Du kan bruke kontaktopplysningene
nedenfor til å be om mer informasjon.
Datasikkerhet
Vi iverksetter egnede tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å beskytte
personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring,
uautorisert avdekking eller tilgang. Dessverre kan ingen informasjonssikkerhetssystemer
være 100 % sikre. Selv om vi gjør det vi kan for å beskytte dine personopplysninger, kan vi
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derfor ikke garantere at personopplysningene dine er sikret mot uforutsigbare tap eller
uautorisert tilgang.
Dine rettigheter
Med forbehold om begrensninger i gjeldende lov, har du rett til å be oss om tilgang, retting,
sletting, begrensning og opphør av behandling samt portabilitet for personopplysningene
dine, og at du ikke utsettes for automatisert, individuell beslutningstaking. Slike forespørsler
kan rettes til angitt kontakt nedenfor.
Dataintegritet
Vi iverksetter rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene vi innhenter er relevante for
formålene de skal brukes til, at personopplysningene er pålitelige til sin tilsiktede bruk og er
nøyaktige, fullstendige og aktuelle. I noen tilfeller må vi imidlertid stole på at de enkelte
brukerne gir og opprettholder nøyaktige personopplysninger. Du er ansvarlig for å forsikre
deg om at opplysningene dine er oppdaterte og nøyaktige når du gir dem til oss, og der våre
tjenester tilbyr deg de verktøyene som er nødvendige for å holde opplysningene ved like.
Lagring av personopplysninger
Vi lagrer personopplysninger bare så lenge det er nødvendig å gjøre det i henhold til
gjeldende lov(er), eller så lenge det er nødvendig for formålet/formålene de behandles for. Vi
sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige, og uansett ved utløp av den
maksimale lagringstiden som gjeldende lov fastsetter.
Endringer i denne personvernpolicyen
Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernpolicyen, legger vi inn en lenke til
endringene på nettsiden, med teksten ”Endret personvernpolicy” eller en tilsvarende
melding om endringene. Du bør sjekke denne nettsiden jevnlig for å se om det er gjort
endringer i denne personvernpolicyen. Du kan også finne ut om denne personvernpolicyen
er oppdatert, ved å undersøke datoen for ikraftsettelse i begynnelsen av denne
personvernpolicyen.
Lenker til andre nettsider på Internett
Personvernpraksisen som er nedfelt i denne personvernpolicyen, gjelder utelukkende for
denne nettsiden og andre angitte aktiviteter. Andre nettsider som drives av tredjeparter, kan
ha annen praksis. Hvis du følger en lenke til eller på andre måter besøker andre nettsider
som administreres av tredjeparter, ber vi deg om å lese personvernpolicyen som er lagt inn
på disse nettsidene. Vi har ingen kontroll over andre nettsider og er ikke ansvarlige for
policyen og praksisen som følges av tredjeparter.
Hvordan vi beskytter personvernet til jobbsøkere
Personopplysninger som innhentes fra jobbsøkere, beskyttes av Valeants policy ”Beskytte
jobbsøkerens personvern”.
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Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om denne personvernpolicyen eller vår praksis for behandling av
personopplysninger, ber vi deg om å kontakte oss på: info.privacydata@bausch.com
Hvis du har spørsmål eller klager i forbindelse med vår bruk av dine personopplysninger,
kan du kontakte vårt personvernombud på: DPO@bauch.com
Hvis du mener at klagen din ikke har blitt skikkelig behandlet, kan du ha rett til å sende en
klage til overvåkende myndighet for personvern i landet ditt.

