PERSONVERNERKLÆRING
BELCHIM CROP PROTECTION
(Gjeldende fra 25. mai 2018)

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av Belchim Crop Protection NV/SA, Technologielaan 7,
1840 Londerzeel, Belgia, registrert i det sentrale selskapsregisteret under nummeret BTW BE
0458.909.077 (RPR Brussel), som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine som
beskrevet i denne erklæringen (direkte eller gjennom sine tilknyttede selskaper, inkludert Nordisk
Alkali).
Beskyttelse av personopplysningene dine er veldig viktig for hele Belchim-gruppen, det vil si Belchims
hovedkvarter Belchim Crop Protection NV/SA samt alle dets datterselskaper (heretter med
fellesbetegnelsen «vi»). Derfor sikter vi til enhver tid etter å være 100 % i overensstemmelse med EUs
lovgivning og især EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation eller «GDPR») og
lokal lovgivning når det gjelder personvern og databeskyttelse.
Målet vårt er å behandle personopplysningene dine på en rettmessig, formålstjenlig og gjennomsiktig
måte. I det følgende informerer vi deg om hvilke av personopplysningene dine vi samler inn, årsakene
til at vi bruker og deler slike opplysninger, hvor lenge vi oppbevarer dem og hvordan du kan utøve
rettighetene dine.

1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN?
Vi samler inn og bruker personopplysningene dine i den grad det er nødvendig innenfor rammen for
aktivitetene våre og for å få en høy standard på personifiserte produkter og tjenester. Vi innsamler
forskjellige typer personopplysninger om deg, og mer spesifikt:
✓
✓
✓
✓
✓

identifiserende informasjon (f.eks. fornavn, etternavn, språk, kjønn, IP-adresse;
kontaktinformasjon (postadresse og e-postadresse, telefonnummer, faksnummer);
jobbinformasjon (arbeidsgivers navn og din stilling i dette firmaet);
bankdata og økonomiske data (f.eks. bankkontoopplysninger);
opplysninger knyttet til din bruk av produktene og tjenestene våre:
o Er du en forhandler, en jordbruker, en leverandør, en uavhengig rådgiver, en forsker,
en lærer, jobber du for staten osv.?
o Trenger du kommersiell eller teknisk informasjon?
o Trenger du teknisk informasjon for alle avlinger eller om spesifikke avlinger?
✓ opplysninger fra dine samhandlinger med oss (via nettsiden vår, møter, telefonsamtaler, epost;
✓ opplysninger som er gitt av offisielle myndigheter.
Vi behandler ikke personopplysninger knyttet til din rasemessige eller etniske opprinnelse, politiske
meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskap av fagforening, genetiske opplysninger
eller opplysninger om sexlivet ditt.
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2. PÅ HVILKET GRUNNLAG OG MED HVILKET FORMÅL BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?
a. For å oppfylle våre lovfestede og påbudte forpliktelser
Vi bruker personopplysningene dine til å oppfylle lovfestede og påbudte forpliktelser, f.eks. for å svare
på offisielle forespørsler fra rettmessig autoriserte offentlige myndigheter eller rettsmyndigheter.
Dessuten er vi forpliktet til å gi kundene/jordbrukerne våre teknisk støtte. (F.eks. hvis produktene våre
ikke brukes/behandles/oppbevares/transporteres på korrekt måte, kan de forårsake materielle skader
eller personskader).
b. Når det gjelder vårt kontraktmessige forhold til deg eller selskapet der du er ansatt
Vi bruker personopplysningene dine til å inngå og utføre kontraktene våre; dette omfatter:
✓ å gi deg informasjon om produktene og tjenestene våre;
✓ Å evaluere om vi kan tilby deg et produkt eller en tjeneste og under hvilke betingelser, og
✓ Å tilby produkter eller tjenester til bedriftskundene våre der du er av de ansatte.
c. For å oppfylle våre legitime interesser
Vi bruker personopplysningene dine for å utnytte og utvikle produktene eller tjenestene våre, for å
forbedre risikostyringen vår og for å forsvare våre lovfestede rettigheter, som for eksempel:
✓
✓
✓
✓

Forebygging av svindel;
IT-administrasjon/-sikkerhet og forretningsstabilitet;
Utarbeiding av statistikker til forskning og utvikling;
Gjøre tilbudene våre til deg personlige (f.eks. reklamere for produkter eller tjenester som
passer til din situasjon og profil), noe som kan oppnås ved:
➢ Å segmentere våre prospekter og kunder.
➢ Å analysere dine vaner og preferanser (i din bruk av produktene og tjenestene våre
eller i din samhandel med oss via de forskjellige kanalene).
➢ Å dele dine opplysninger med et annet Belchim-datterselskap.
➢ Å matche produktene eller tjenestene våre med andre opplysninger vi har behandlet
om deg.

d. For å respektere ditt valg hvis vi har bedt om ditt samtykke til en spesifikk behandling
I noen tilfeller må vi be om ditt samtykke til å behandle opplysningene dine (f.eks. til direkte
markedsføringsformål).
e. For å behandle opplysninger fra elektronisk kommunikasjon
I tillegg til registrering av elektronisk kommunikasjon som enten er lovmessig godkjent eller pålagt eller
som du har gitt samtykke til, kan vi registrere elektronisk kommunikasjon med deg hvis vi gjør det
under rettmessig forretningsførsel som har som formål å sikre bevis på forretningsmessige
transaksjoner, eller kommunikasjon som har foregått som følge av denne elektroniske
kommunikasjonen, inklusiv innholdet i denne kommunikasjonen (inklusiv enhver melding gitt av oss).
Vi kan beholde slike registreringer så lenge som det er lovmessig påkrevd eller tillatt, inklusiv i perioden
der en uenighet kan oppstå med henvisning til den registrerte elektroniske kommunikasjonen mellom
deg og oss. Ovenstående gjelder for all elektronisk kommunikasjon (f.eks. e-post, SMS,
direktemeldingstjenester eller andre tilsvarende teknologier).
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3. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED?
Vi selger eller leier ikke ut personopplysningene dine til tredjeparter.
Vi gir bare personopplysningene dine videre innenfor Belchim-gruppen til Belchim-datterselskap. Noen
av disse datterselskapene ligger i Canada eller USA, som begge har blitt offisielt vurdert til å gi en
tilfredsstillende grad av beskyttelse av personopplysninger.
Unntaksvis kan vi gi personopplysningene dine til eksterne tjenestetilbydere eller rådgivere, imidlertid
vil dette bare skje ved utføring av en tjeneste for og/eller på vegne av Belchim og bare etter at en slik
tjenestetilbyder eller rådgiver har underskrevet en fortrolighetsavtale (som beskytter
personopplysningene dine).

4. HVOR LENGE BEHOLDER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?
Vi bruker personopplysningene dine til et spesifikt formål eller mål. Når formålet/målet ikke lenger
finnes, sletter vi opplysningene.
Utgangspunktet for lagring av personopplysningene dine er den lovbestemte sperrefristen (som ofte
er ti år etter endt kontrakt eller utførelse av en transaksjon). Perioden kan være lenger når det er
nødvendig for utøvelse av rettighetene våre. Hvis ingen bevaringsperiode er fastsatt ved lov, kan den
være kortere.

5. HVA ER RETTIGHETENE DINE, OG HVORDAN KAN DU UTØVE DEM?
I overensstemmelse med gjeldende forskrifter, har du følgende rettigheter:
✓ Få tilgang til eller besiktige: Du kan få informasjon om behandlingen av personopplysningene
dine og en kopi av disse personopplysningene. Hvis du utøver din rett til besiktigelse, gir vi deg
en komplett oversikt over opplysningene som vi har innhentet om deg.
✓ Korrigere: Hvis du mener at personopplysningene dine er feilaktige eller ufullstendige, kan du
kreve at vi tilpasser disse personopplysningene deretter.
✓ Slette eller begrense: Du kan kreve at vi sletter personopplysningene dine, og/eller du kan
kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.
✓ Protestere: Du kan protestere mot behandlingen av personopplysningene dine på grunnlag av
din bestemte situasjon. Du har ubetinget rett til å protestere mot behandling av
personopplysningene dine til direkte markedsføringsformål.
✓ Trekke tilbake ditt samtykke: Hvis du har gitt samtykke til behandling av personopplysningene
dine (hovedsakelig til markedsføringsformål), har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt til
enhver tid.
✓ Dataoverføring: Der det er lovmessig mulig, har du rett til å få personopplysningene du har gitt
til oss, returnert til deg eller, der det er teknisk mulig, overført til en selvvalgt tredjepart.
✓ Til å klage: Du kan sende inn en klage til den rettmessige EU-personvernmyndigheten (f.eks.
for Belgia: www.privacycommission.be), især i landet der du bor, der du jobber eller der det
angivelige bruddet på databeskyttelses- og/eller personvernsbestemmelser har funnet sted.
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Hvis du ønsker å utøve én av rettighetene nevnt ovenfor, eller hvis du har spørsmål om bruken av
personopplysningene dine eller denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på følgende
måte:
✓ Helst per e-post til privacy@belchim.com (adressert til Bruno Lauwers), eller
✓ Alternativt per brev til Belchim Crop Protection NV, Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, Belgia
(adressert til Bruno Lauwers).
Vær så spesifikk som mulig når du ønsker å utøve rettighetene dine. Vi kan kun svare fullstendig på
forespørsler som er tilstrekkelig detaljert uttrykt. Vi må verifisere identiteten din så inngående som
mulig i tilfelle noen andre prøver å utøve rettighetene dine. Du kan derfor bli bedt om å komme med
et identifikasjonsbevis (f.eks. kopi av ID) når du kommer med en slik forespørsel.
6. DIVERSE
6.1 Databeskyttelse og konfidensialitet
Vi tar de nødvendige forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine. Beskyttelsestiltakene
våre omfatter tekniske verktøy og politikker og prosedyrer som medarbeiderne våre er trent til å følge.
Kun autoriserte medarbeidere (på et «need-to-know»-grunnlag) har tilgang til personopplysningene
dine. Dessuten har alle autorisere medarbeidere underskrevet en fortrolighetserklæring.
6.2 Oppdateringer
Vi kan til enhver tid foreta endringer i denne personvernerklæringen. Den nyeste versjonen er alltid
tilgjengelig på nettstedet vårt (www.belchim.com).
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