PERSONVERNERKLÆRING
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GENERELT
I denne personvernerklæringen er det angitt hvordan Midsona innhenter,
behandler, utleverer og lagrer dine personopplysninger.
Personvernerklæringen gjelder de personopplysninger du deler med oss, som
når du kjøper produkter fra Midsona via hjemmesiden, deltar i konkurranser
via hjemmesiden, bestiller abonnement på vårt nyhetsbrev og i andre
kontakter med Midsona, som ved besøk på Midsonas hjemmeside eller når du
har et spørsmål og har kontakt med Midsona eller om du søker jobb hos oss.
Erklæringen beskriver også de rettigheter du har og hvordan du kan gjøre dem
gjeldende. Du er alltid velkommen til å kontakte oss dersom du har spørsmål!
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ANSVARLIG
FOR
PERSONOPPLYSNINGER

BEHANDLING

AV

DINE

Midsona AB (publ), org.nr. 556241-5322, Box 21009, 200 21 Malmö, Sverige
(«Midsona» eller «vi») (Midsona Sverige AB, Midsona Norge AS, Midsona
Danmark A/S, Midsona Finland Oy, Vitalas AB, Vitalas A/S, Vitalas AS og
Vitalas Oy) er personopplysningsansvarlig for foretakets behandling av dine
personopplysninger.
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INNHENTING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Hvilken type opplysninger vi innhenter om deg og behandler avhenger av i
hvilken egenskap du har kontakt med oss.
Når du bestiller varer via vår hjemmeside, gir du informasjon om dine
kontaktopplysninger og betalingsopplysninger. Hvis du deltar i en
konkurranse på vår hjemmeside, gir du, avhengig av konkurransens
utforming, informasjon om dine kontaktopplysninger, og det samme gjelder
ved bestilling av abonnement på vårt nyhetsbrev. Hvis du har et spørsmål til
oss eller kontakter oss i en annen sammenheng, innhenter og behandler vi de
personopplysningene du oppgir. Normalt innhentes det også opplysninger
om IP-adresse og din bruk av Midsonas hjemmeside.
Hvis du søker jobb hos Midsona, behandler vi de opplysningene du deler selv,
din CV, ditt personlige brev og annen informasjon du gir oss eller til
rekrutteringsfirma vi benytter, som eksempelvis vitnemål og attester.
Dessuten kan vi komme til å registrere notater fra intervjuer, samtaler med
referansepersoner og resultater fra eventuelle personlighetstester.
Hvis du besøker vår hjemmeside, benytter vi informasjonskapsler. Mer
informasjon
er
å
finne
i
vår
erklæring
om
dette
https://www.midsona.com/en/settings/about-this-website/.

En detaljert liste over de personopplysninger som innhentes og behandles,
lovlig grunnlag for behandlingen samt oppbevaringstid er å finne i Vedlegg 1.
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FORMÅL MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi behandler dine personopplysninger til ulike formål, alt etter i hvilken
egenskap du er i kontakt med oss. I dette punktet beskrives det kortfattet
hvilke formål vi bruker dine personopplysninger til, og en mer detaljert liste
over formålene med vår behandling er å finne i Vedlegg 1.
Hvis du er i kontakt med oss i egenskap av kunde, behandler vi dine
personopplysninger til å behandle din bestilling, levere varen og håndtere
betalingen, dvs. for å oppfylle vår avtale med deg.
Hvis du deltar i en konkurranse på vår hjemmeside, behandler vi
personopplysningene dine for å kunne kommunisere med deg og i forbindelse
med valg av vinnere og formidling av eventuelle premier.
Hvis du bestiller et abonnement på vårt nyhetsbrev, behandler vi dine
personopplysninger for å kunne gjøre nyhetsbrevet tilgjengelig for deg.
Hvis du søker jobb hos oss, behandler vi personopplysningene dine til å
administrere Midsonas rekruttering og kompetansetilførsel.
Ved annen kontakt med Midsona, f.eks. ved et spørsmål eller annen kontakt
via e-post, behandler vi dine personopplysninger for å kunne kommunisere
med deg og besvare spørsmålet ditt.
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HVOR LENGE
DINE?

OPPBEVARER

VI

PERSONOPPLYSNINGENE

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det finnes et kundeforhold,
eller så lenge det er nødvendig for respektive formål som angis i denne
erklæringen. Nærmere informasjon om oppbevaringstid for de ulike
formålene er å finne i Vedlegg 1.
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HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED?
Dine personopplysninger som kunde hos oss kan bli delt med eksterne
samarbeidspartnere innenfor eksempelvis kundeservice, inkasso og levering
av nyhetsbrev. Dine personopplysning kan også komme til å bli håndtert av
myndighet ved melding om bivirkninger.
Dine personopplysninger som jobbsøker kan bli delt med eksterne
samarbeidspartnere innenfor eksempelvis rekruttering og levering av ITsystem ved eventuell vurdering av jobbsøknader.
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HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Dine personopplysninger behandles kun innenfor EU/EØS.
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DINE RETTIGHETER
Du har rett til å få tilgang til de personopplysningene vi behandler om deg.
Opplysningene gis i form av et utdrag av vårt register.
Dersom opplysningene vi har om deg er feilaktige, kan du be om at vi skal
rette dem. Du kan også komplette eventuelle ufullstendige opplysninger vi har
om deg.
Du har en rett «til å bli glemt», dvs. å få de personopplysninger vi har om deg
slettet. Denne rettigheten gjelder dersom
(i)

opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de er innhentet
eller behandlet for;

(ii)

du har innvending mot en behandling som skjer med bakgrunn i en
berettiget interesse etter en interesseavveining vi ha foretatt og din
innvending mot behandling veier tyngre enn vår berettigede interesse;

(iii)

du har innvending mot behandling som skjer for direkte
markedsføring;

(iv)

personopplysningene er behandlet på en ulovlig måte; og

(v)

personopplysningene må sletter for å oppfylle en rettslig forpliktelse
vi er omfattet av.

Vi har rett til å nekte sletting av personopplysninger i visse situasjoner, som
når det finnes en rettslig forpliktelse som hindrer oss i å slette opplysningene,
eller dersom behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å
konstatere, gjøre gjeldende eller forsvare et rettslig krav vi har.
Du har, under visse forutsetninger, rett til å kreve at behandlingen av dine
personopplysninger begrenses for visse angitte formål. Dette gjelder blant
annet når du anser at de personopplysninger vi har om deg er feilaktige og du
har bedt om rettelse, og begrensningen gjelder i den tiden som trengs for å
utrede om opplysningene er feilaktive.
Du har rett til å innvende mot en behandling av dine personopplysninger som
skjer med støtte i en interesseavveining. Hvis du har en slik innvending, vil vi
i fortsettelsen kun behandle dine personopplysninger dersom vi har
berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser.
Du har alltid rett til å innvende mot en behandling av dine
personopplysninger som skjer i forbindelse med direkte markedsføring.
Du har rett til dataportabilitet, hvilket innebærer at du under visse
forutsetninger har rett til å få dine personopplysninger i et strukturert,
allment benyttet og maskinlesbart format overført til annen
personopplysningsansvarlig.

Hvis du har innvendinger til behandlingen av dine personopplysninger, har
du rett til å henvende deg til Datatilsynet med klage.
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ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN
Vi kan komme til å foreta endringer i denne erklæringen, og den seneste
versjonen av erklæringen er tilgjengelig på vår hjemmeside.
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KONTAKTOPPLYSNINGER
Hvis du har spørsmål om innholdet i denne erklæringen eller hvis du vil
komme i kontakt med oss vedrørende vår behandling av dine
personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på e-mail
GDPR@midsona.com.

VEDLEGG 1
OPPSUMMERING AV BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Kategorier av
Formål

Rettslig grunnlag personopplysninger

Oppbevaringstid

For å kunne håndtere

Oppfyllelse av



Navn

Inntil kjøpet er gjennomført

bestilling/kjøp.

avtale.



Personnummer

(inklusive levering og



Kontaktopplysninger

betaling) og i en tidsrom på

(f.eks. adresse, e-post og

36 måneder etter det for å

telefonnummer)

kunne håndtere eventuelle



Betalingshistorikk

reklamasjons- og



Betalingsinformasjon

garantisaker.



Kredittopplysninger fra
kredittopplysningsforetak



Kjøpsinformasjon (f.eks.
hvilken vare som er
bestilt eller om varen
skal leveres til en annen
adresse)

For å kunne oppfylle Midsonas

Rettslig



Navn

Inntil kjøpet er gjennomført

rettslige forpliktelser iht. lovkrav,

forpliktelse



Personnummer

(inklusive levering og

domsavgjørelse eller

Kontaktopplysninger

betaling) og i et tidsrom på

myndighetsbeslutning (f.eks.

(f.eks. adresse,

36 måneder etter det [eller

e-post og

[xx] [måneder/år] dersom

telefonnummer)

det gjelder informasjon om

Betalingshistorikk.

anmeldte bivirkninger].

bokføringsloven eller reglene om



produktansvar og produktsikkerhet,
som kan kreve presentasjon av



kommunikasjon og informasjon til

Betalingsinformasjon

allmennheten og kunden om



Din korrespondanse

produktvarsling og tilbakekalling av



Opplysning om

produkter ved eksempelvis en

kjøpstidspunkt, eventuell

defekt eller helsefarlig vare, eller

feil/klage

regler om anmeldte bivirkninger).



Helsedata (f.eks.
allergiske reaksjoner og
helsetilstand som du
opplyser oss om)

For å kunne gjennomføre og
håndtere deltakelse i konkurranser
og/eller arrangementer.

Interesseavveining 


Navn

I den tiden

Personnummer eller

konkurransen/arrangementet

alder

Kategorier av
Formål

Rettslig grunnlag personopplysninger



Oppbevaringstid

Kontaktopplysninger

(inklusive ev. evaluering)

(f.eks. adresse, e-post og

pågår.

telefonnummer)


Opplysninger gitt i
konkurransebidrag



Opplysninger gitt i
evalueringer av
arrangementer.

For å kunne administrere og
håndtere rekruttering og

Interesseavveining 

Navn

I den tiden rekrutteringen

Personnummer eller

pågår. Opplysningene kan

alder

bli lagret lenger for å kunne

Kontaktopplysninger

brukes ved en eventuell

(f.eks. adresse, e-post og

klage på ansettelse i stilling i

telefonnummer)

henhold til gjeldende

Opplysninger gitt i

diskrimineringslovgivning.

jobbsøknad (f.eks. CV,

Senest to år etter avsluttet

personlig brev, vitnemål

rekruttering eller etter

og attester)

mottakelse av spontan



Notater fra intervjuer

søknad vil opplysningene bli



Samtaler med

slettet.



kompetansetilførsel.




referansepersoner


Resultater fra eventuelle
personlighetstester

