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Innholdsfortegnelse

Informasjon vi innhenter automatisk

domenet ditt;
IP-adressen din;
dato, klokkeslett og varighet for besøket;
nettlesertypen din;
operativsystemet ditt;
sidebesøkene dine;
annen informasjon om datamaskinen eller enheten;

http://localhost:4513/content/crmx_se/sv_SE.html


Internett-trafikk;
din brukeratferd (f.eks. hvordan du samhandler med nettstedet).

Informasjon du oppgir

ved å fylle ut skjemaer (for eksempel et «Kontakt oss»-skjema) på nettstedet vårt eller på en
messe eller et annet sted vi driver virksomhet;
ved å fullføre en undersøkelse, sende en forespørsel, stille et spørsmål, registrere deg på
nettstedet vårt eller gjøre en bestilling;
ved å laste ned dokumentasjon fra nettstedet vårt;
ved å abonnere på nyhetsbrev eller annen kommunikasjon;
ved å korrespondere med oss via telefon, e-post eller på annen måte ved hjelp av våre
kontaktopplysninger; eller

Når du søker på en jobb eller
praksisplass, vil du bli bedt om å oppgi visse tilleggsopplysninger, for
eksempel om din utdannelse, ansettelseshistorikk og rett til å arbeide, i
henhold til en spesifikk personvernerklæring for jobbkandidater.

en arbeidskontrakt 

Sporing/analyse

Sosial bokmerking

Informasjonskapsler

https://mapp.com/privacy/
http://www.addthis.com/privacy
http://www.addthis.com/privacy/opt-out


Vedvarende
informasjonskapsler

Nødvendige informasjonskapsler

Funksjonelle informasjonskapsler

Analyseinformasjonskapsler

Type
informasjonskapsel

Navn Formål     Levetid



https://support.webtrekk.com/hc/en-us/articles/115005976069-Which-cookies-are-set-by-Webtrekk-


Bruk av personopplysninger

Gjennomføring av kontrakten: Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med
deg eller iverksette tiltak for å inngå en kontrakt på din forespørsel, for eksempel å oppfylle en
ordre, å gjennomgå jobbsøknaden din eller å oppgi produktinformasjon du har bedt om;
Rettslig forpliktelse: Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde en relevant rettslig
forpliktelse i EØS, Storbritannia, Sør-Afrika, Russland eller Tyrkia, for eksempel å føre regnskap
eller bekrefte berettigelse for en ansettelse;

https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


Berettigede interesser: Behandlingen er i vår berettigede interesse, som ikke overstyres av dine
interesser og fundamentale rettigheter; eller
Samtykke: du har gitt samtykke til behandlingen.

Gjennomføring av kontrakt: gi deg alle tjenester eller produkter du har inngått avtale om;
Gjennomføring av kontrakt: administrere og styre gjennomføring av kjøps- eller salgsavtaler med
våre leverandører og kunder som er fysiske personer;
Gjennomføring av kontrakt: gi kundestøtte etter salg;
Gjennomføring av kontrakt: behandle, evaluere og gjennomføre visse transaksjoner som involverer
nettstedet, og mer generelt transaksjoner som involverer Axaltas produkter og tjenester;
Berettigede interesser: administrere og styre ytelsen av kjøps- eller salgsavtaler med
kontaktpersoner for våre leverandører og kunder som er juridiske personer;
Berettigede interesser: (eller samtykke, der dette kreves ved lov): drive, evaluere, vedlikeholde,
forbedre og utvikle nettstedet (inkludert ved å overvåke og analysere trender, tilgang til og bruk av
nettstedet for annonsering og markedsføring ved hjelp av analyseprogramvare);
Berettigede interesser: evaluere, forbedre og utvikle våre produkter og tjenester generelt;
Berettigede interesser: tilpasse nettstedet vårt til brukernes behov;
Berettigede interesser (eller samtykke, der dette kreves ved lov): opplyse deg om arrangementer,
kampanjer, nettstedet og Axaltas produkter og tjenester;
Gjennomføring av kontrakt (trinn før kontraktsinngåelse): gi deg dokumentasjon eller
kommunikasjon som du har bedt om;
Berettigede interesser: korrespondere med brukere for å løse spørsmål eller klager de måtte ha;
Gjennomføring av kontrakt (trinn før kontraktsinngåelse): støtte og administrere en
rekrutterings-, arbeidsplass- eller praksisprosess, herunder vurdere søknader og gi
tilbud;
Berettigede interesser (eller samtykke, der dette kreves ved lov): sende deg
markedsføringskommunikasjon, der vi har lov til å gjøre det;
Berettigede interesser: beskytte og sikre nettstedet, konfidensiell og rettighetsbeskyttet informasjon
fra Axalta og Axaltas ansatte;
Berettigede interesser: administrere, beskytte mot og undersøke svindel, risikoeksponering, krav
og annet mulig erstatningsansvar, inkludert, men ikke begrenset til brudd på kontraktsvilkårene
våre eller lover eller forskrifter;
Berettigede interesser: dele personopplysningene dine med tredjeparter i forbindelse med
potensielt eller faktisk salg av selskapet vårt eller noen av eiendelene våre, eller som tilhører et
tilknyttet selskap, i hvilket tilfelle personopplysninger vi sitter på om brukerne våre, kan være en av
de overførte eiendelene;

Deling av personopplysninger

https://www.axalta.com/corporate/en_US/contacts/HeadquarterLocations.html
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en


Barn

Markedsføring

Sikkerhet
 

Oppbevaring av personopplysningene dine

Eksterne lenker

Endringer i denne erklæringen

Kontaktopplysninger

Data-Privacy@axalta.com

personvernombud

Våre personvernombud i EU

EØS-representanter

representanter i Storbritannia

russiske representanter

sør-afrikanske representanter

mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com


tyrkiske representanter

For innbyggere i EØS/Sveits/Storbritannia – dine rettigheter

mailto:Data-Privacy@axalta.com


Rett til å motsette deg behandling (inkludert profilering) basert på
berettigede interesser – når vi er avhengige av berettigede interesser
for å behandle personopplysninger, har du rett til å motsette deg denne
behandlingen. Hvis du protesterer, må vi stoppe behandlingen med
mindre vi kan påvise overbevisende berettigede grunner for
behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter,
eller vi må behandle personopplysninger for å etablere, utøve eller
forsvare rettslige krav. Når vi baserer oss på berettigede interesser
som grunnlag for en behandling, mener vi at vi kan påvise slike
tungtveiende berettigede grunner, men vi vil vurdere hver sak på
individuelt grunnlag.

Rett til å motsette seg direkte markedsføring (inkludert profilering)
– du har rett til å motsette deg at vi bruker personopplysningene dine
(inkludert profilering) til direkte markedsføringsformål, for eksempel
når vi bruker personopplysningene dine til å invitere deg til
salgsfremmende arrangementer.

For innbyggere i Russland – tilleggsinformasjon

For innbyggere i Sør-Afrika – tilleggsinformasjon og dine
rettigheter

«

Deling av personopplysninger

mailto:Data-Privacy@axalta.com
https://rkn.gov.ru/


Barn

Dine rettigheter

Rett til å be om tilgang – du har rett til å be om tilgang til alle personopplysningene dine som vi har,
og til å innhente informasjon om behandlingen av disse opplysningene (med forbehold om grunnlag
for avslag i Promotion of Access to Information Act fra 2000). 
Rett til å be om retting – vi vil iverksette tiltak i samsvar med gjeldende lovgivning for å holde
personopplysningene dine nøyaktige, fullstendige og oppdatert.  Du har rett til å spørre om å få alle
utilstrekkelige, ufullstendige eller feilaktige personopplysninger korrigert (det vil si rettet).
Rett til å be om sletting – du har rett til å be om destruksjon eller sletting av personopplysningene
dine under visse omstendigheter, inkludert der det ikke lenger er nødvendig for Axalta å behandle
personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for.
Rett til å protestere – du har rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine på
rimelig grunnlag når behandlingen er basert på at den beskytter dine berettigede interesser, eller
når den er basert på at det er nødvendig for å ivareta de berettigede interessene til Axalta eller en
tredjepart som personopplysningene er levert til.
Rett til å motsette seg markedsføring – du har rett til å motsette deg behandling av
personopplysningene dine til direkte markedsføring.
Automatisert behandling – du har rett til ikke å være underlagt en avgjørelse som er basert
utelukkende på automatisert behandling av personopplysningene dine.
Rett til å gå til sivil sak – du har rett til å gå til sivil sak ved en domstol.
Rett til å trekke tilbake samtykke – i tilfelle personopplysningene dine behandles på grunnlag av ditt
samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst, uten at det påvirker lovligheten av
behandling som har funnet sted basert på et tidligere gitt samtykke.

For innbyggere i Tyrkia – dine rettigheter

mailto:inforeg@justice.gov.za
mailto:complaints.IR@justice.gov.za


kontaktinformasjonen

Analyscookies
 

https://support.webtrekk.com/hc/en-us/articles/115005976069-Which-cookies-are-set-by-Webtrekk-

	PERSONUPPGIFTER
	GDPR Privacy Statements
	Sist endret: 14. juni 2022
	Innholdsfortegnelse
	Informasjon vi innhenter automatisk
	Informasjon du oppgir
	Sporing/analyse
	Sosial bokmerking
	Informasjonskapsler
	Bruk av personopplysninger
	Deling av personopplysninger
	Barn
	Markedsføring
	Sikkerhet
	Oppbevaring av personopplysningene dine
	Eksterne lenker
	Endringer i denne erklæringen
	Kontaktopplysninger
	For innbyggere i EØS/Sveits/Storbritannia – dine rettigheter
	For innbyggere i Russland – tilleggsinformasjon
	For innbyggere i Sør-Afrika – tilleggsinformasjon og dine rettigheter
	Deling av personopplysninger
	Barn
	Dine rettigheter
	For innbyggere i Tyrkia – dine rettigheter
	Analyscookies


