Globale personvernprinsipper

Dentsu Aegis Network Limited og dets nettverksselskaper er forpliktet til å respektere og
beskytte personvernet til personer som vi kommuniserer med og hvis personopplysninger vi
kontrollerer. Som en del av denne forpliktelsen har vi skissert vår tilnærming til hvordan vi
håndterer personopplysningene dine, altså alle data som omhandler deg og som vi
kontrollerer, i disse prinsippene.
Disse prinsippene ble utarbeidet av oss som en anerkjennelse av de ulike rettslige
standardene som gjelder datasikring og personvern i de områdene hvor vi har virksomhet.
Kjernen i prinsippene våre er tanken om forholdsmessighet og samsvar med gjeldende
lovgivning. Vi ber deg om å gjennomgå spesifikke personvernpolicyer som kan gjelde for din
kommunikasjon eller transaksjoner med tredjeparter, ettersom vi ikke alltid vil være involvert
eller ansvarlige for behandlingen og kontrollen av personopplysningene dine.
Våre personvernprinsipper
1. Melding – Vi vil ha åpne policyer hva gjelder behandling og kontroll av
personopplysningene dine, og vil gi deg melding om hvordan vi håndterer
personopplysningene dine. Når vi gir deg melding, vil vi forsøke å beskrive de ulike
organisasjonene som har tilgang til personopplysningene dine, til hvilke formål de
generelle personopplysningene dine skal brukes, og hvordan du kan benytte deg av
de rettighetene vi gir deg i henhold til disse prinsippene. Vi vil gi deg melding på
innsamlingstidspunktet, eller dersom vi samler inn personopplysninger indirekte, vil vi
gi generellmelding via våre nettsider.
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2. Valg – Når det er lovpålagt, vil vi innhente ditt samtykke til innsamling, bruk eller
fremleggelse av personopplysningene dine, eller til innsamling, bruk eller
fremleggelse av personopplysningene dine for ytterlige formål som ikke er meldt til
deg tidligere, eller som ikke er åpenbare fra dine forretninger med oss. Samtykke kan
gis på en rekke måter, og der du har gitt samtykke, har du også rett til å trekke det
tilbake.
3. Spesifisering av formål – Vi vil bruke personopplysningene dine kun innenfor
omfanget av det du ble varslet om, eller i henhold til gjeldende lovgivning. Dersom vi
skal bruke personopplysningene dine på en annen måte, vil vi varsle deg slik at du
kan bestemme om vi får lov til å bruke opplysningene på denne måten.
4. Sikkerhet og konfidensialitet – Vi bruker bransjestandard for sikkerhet når vi verner
personopplysningene dine mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, fremleggelse,
endringer eller sletting. All konfidensiell informasjon som vi mottar, vil bli holdt
konfidensiell. Videre vil vi benytte kontrakter eller andre tiltak for å sikre et tilsvarende
beskyttelsesnivå når opplysningen dine håndteres av en tredjepart.
5.

Datakvalitet – Vi skal gjør det vi kan for å sikre at personopplysningene dine er
nøyaktige, komplette og oppdaterte. Når personopplysningene dine ikke lenger er
nødvendige for det formålet de ble innhentet for og du fikk melding om, vil de bli
slettet.

6.

Tilgang – Ved forespørsel vil vi gi deg tilgang til personopplysningene dine og svare
på dine rimelige forespørsler om å korrigere eller slette informasjon om deg.

7. Ansvar – Vi treffer alle nødvendige tiltak for å etterleve disse prinsippene og våre
andre personvernpolicyer. Vi er ansvarlige for personopplysninger som vi har kontroll
over, og når vi behandler slike personopplysninger, skal vi utnevne en person eller
personer som er ansvarlige for korrekt samsvar med disse prinsippene.
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Safe Harbor-sertifisering
Dentsu Aegis Network overholder prinsippene for «trygg havn» (Safe Harbor) mellom EU og
USA, samt mellom USA og Sveits slik det er fastsatt av det amerikanske
handelsdepartementet med hensyn til innsamling, bruk og lagring av personopplysninger
innhentet fra EU-land og Sveits. Vi har egensertifisert vår overholdelse av «trygg havn» prinsippene for personvern når det gjelder melding, valg, videre overføring, sikkerhet,
dataintegritet, tilgang og håndheving fra det amerikanske handelsdepartementet. For å lese
mer om Safe Harbor-programmet, og for å se Dentsu Aegis Networks sertifisering, gå til:
http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=18893
Spørsmål eller innspill
Dersom du har spørsmål eller innspill om hvordan vi håndterer og kontrollerer
personopplysningene dine, eller dersom du vil utøve rettighetene dine i henhold til disse
prinsippene, kontakt:
Group Data Privacy Officer
Dentsu Aegis Network, Limited
10 Triton Street,
Regents Place,
London, NW1 3BF
United Kingdom
+44 (0)20 7070 7700
E-post: privacy@dentsuaegis.com
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