Senest æ ndret: 11. maj 2018

OM OS, OG HVORDAN DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK GÆ LDER FOR DIG
For Pentair er tillid hjørnestenen i enhver relation. Denne fortrolighedspolitik beskriver de
personlige oplysninger, Pentair kan indsamle om dig via websteder, programmer og andre
metoder, samt hvordan vi bruger og videregiver disse oplysninger og andre relaterede oplysninger,
som det er vigtigt for dig at kende til.

OM OS, OG HVORDAN DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK GÆ LDER FOR DIG
Din ret til privatliv er vigtig for Pentair. Denne fortrolighedspolitik beskriver de personlige oplysninger,
som Pentair kan indsamle om dig:
•
•
•
•
•

via websteder, som drives af os, og hvorfra du tilgår denne fortrolighedspolitik ("webstederne"),
via softwareprogrammer, som vi stiller til rådighed til brug på eller via computere og mobile
enheder ("programmerne"),
via sider og apps på sociale medier, som kontrolleres af os, og hvorfra du tilgår denne
fortrolighedspolitik (samlet benæ vnt vores "sider på sociale medier"),
via HTML-formaterede e-mails, som vi sender til dig, og som indeholder et link til denne
fortrolighedspolitik, og
via dine offlineinteraktioner med os.

Vi betegner webstederne, programmerne, vores sider på sociale medier, e-mails og offlineaktiviteter
samlet som "tjenesterne".
For så vidt angår denne fortrolighedspolitik, betegner "Pentair" Pentair plc og tilhørende
datterselskaber.
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SÅDAN INDSAMLER OG OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Når Pentair indsamler personlige oplysninger fra dig, bestræ ber vi os på kun at indsamle
oplysninger, som er relevante, tilstræ kkelige og begræ nsede til det formål, hvortil de indsamles.
Vi kan indsamle, oprette og få kendskab til personlige oplysninger om dig fra forskellige kilder,
herunder direkte fra dig selv eller via forskellige teknologier, f.eks. cookies, og fra tredjeparter.
Disse typer oplysninger kan f.eks. omfatte kontaktoplysninger, kommunikations- og
betalingsoplysninger eller markedsføringsoplysninger. Vi gemmer dine personlige oplysninger,
så læ nge det er nødvendigt for at opfylde formålene i denne fortrolighedspolitik, medmindre vi
har ret til at opbevare dem i en læ ngere periode i henhold til gæ ldende lov.

SÅDAN INDSAMLER OG OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
"Personlige oplysninger" er oplysninger, der identificerer dig som person eller vedrører en identificerbar
person. Når Pentair indsamler personlige oplysninger fra dig, bestræ ber vi os på kun at indsamle oplysninger,
som er relevante, tilstræ kkelige og ikke overflødige i forhold til det formål, hvortil de indsamles.
● Vi kan f.eks. indsamle oplysninger om dig på følgende måder:
o Vi kan indsamle personlige oplysninger fra forskellige kilder, f.eks. via telefonen, vores
websteder, vores olineprogrammer og -tjenester eller vores mobile apps eller tjenester,
vores overførselsagent eller vores onlineannoncer.
▪ Via tjenesterne: Vi kan f.eks. indsamle personlige oplysninger i forbindelse med
opstart eller løbende håndtering af forretningsrelationer, i forbindelse med
arrangementer eller udstillinger/messer, når du abonnerer på nyhedsbreve eller
anmoder om publikationer, deltager i undersøgelser, tilmelder dig til Pentairarrangementer eller -onlinetjenester, kontakter os for at få yderligere
oplysninger eller besøger vores websteder enten direkte eller via en social
medieplatform.
▪ Fra andre kilder: Vi indsamler muligvis også personlige oplysninger fra offentlige
kilder eller via eksterne dataudbydere. Vores HR-team kan f.eks. benytte LinkedIn
eller andre platforme for sociale medier til at identificere ansøgere eller kandidater
til ledige stillinger. Alle sociale medieplatforme har deres egne politikker om
behandling og beskyttelse af personlige oplysninger, når du besøger deres
websteder. Hvis du har spørgsmål eller er bekymret for, hvordan de bruger dine
personlige oplysninger, skal du læ se deres fortrolighedspolitikker omhyggeligt, før
du bruger dem. Vi samarbejder muligvis også med markedsføringspartnere om at
identificere potentielle kunder, med overførselsagenter om at koordinere
interaktionen med vores aktionæ rer eller med andre tredjeparter om at stille
tjenester til rådighed for Pentairs medarbejdere.
● Vi kan f.eks. indsamle følgende typer personlige oplysninger om dig:
o Kontaktoplysninger, herunder navn, titel, telefonnummer, postadresse og e-mailadresse
o Kommunikationsoplysninger, som du selv videregiver, f.eks. ordrer, spørgsmål og feedback
o Demografiske oplysninger, f.eks. sprog, alder og køn
o Markedsføringspræ ferencer, f.eks. e-mailabonnementer og hyppighedsindstillinger
o Betalingsoplysninger, f.eks. kreditkortoplysninger og kontooplysninger.
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Vi har brug for at indsamle personlige oplysninger for at kunne stille de tjenester, du har anmodet
om, til rådighed for dig. Hvis du ikke giver os de oplysninger, vi anmoder om, kan vi muligvis ikke
stille tjenesterne til rådighed. Hvis du videregiver personlige oplysninger om en tredjepart til os eller
til vores tjenesteudbydere i forbindelse med tjenesterne, garanterer du, at du har bemyndigelse til
at gøre det, og du giver os ret til at bruge oplysningerne i overensstemmelse med denne
fortrolighedspolitik.
●

Den tid, vi opbevarer dine personlige oplysninger, afhæ nger af, hvilket formål oplysningerne er
indsamlet til samt oplysningernes art. Vi gemmer dine personlige oplysninger, så læ nge det er
nødvendigt for at opfylde formålene i denne fortrolighedspolitik, medmindre en læ ngere
opbevaringsperiode er mulig eller påkræ vet i henhold til gæ ldende lov. Vores
opbevaringsperioder er baseret på følgende primæ re kriterier:
o Varigheden af din aktive konto eller relation med Pentair
o Hvornår vi får kendskab til dig som en potentiel kunde
o Hvis det er påkræ vet af os i forbindelse med en retskendelse, retsproces eller juridisk
proces
o Hvis det er påkræ vet i henhold til gæ ldende lov eller brancheregler, f.eks. til
skattemæ ssige formål og audits, oplysninger vedrørende sundheds- og
sikkerhedsaspekter eller i forbindelse med foræ ldelsesfrister, tvister eller
retsundersøgelser.

SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Pentair bruger dine personlige oplysninger til at levere tjenester til dig, til at forbedre vores
tjenester eller til at opfylde formålet for din videregivelse af personlige oplysninger, f.eks. til at
udføre en transaktion, kommunikere med dig eller som led i vores almindelige drift. Pentairs brug
af dine personlige oplysninger er baseret på forskellige juridiske grundlag, herunder dit samtykke
eller Pentairs legitime interesser, afhæ ngigt af omstæ ndighederne.

SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Pentair bruger dine personlige oplysninger til at levere tjenester til dig, til at forbedre vores tjenester og
til at opfylde formålet for videregivelsen af dine personlige oplysninger, samt til andre legitime
forretningsmæ ssige formål, herunder til at:
●

Stille tjenesternes funktioner til rådighed og imødekomme dine anmodninger.
o Udføre transaktioner, du har anmodet om, f.eks. behandle ordrer, registrere købte
produkter, håndtere garantikrav og levere kundeservice
o Kommunikere med dig om din konto, besvare dine henvendelser og imødekomme dine
anmodninger
o Sende administrative oplysninger til dig, f.eks. vores vilkår, betingelser og politikker
Vi varetager disse aktiviteter for at håndtere vores kontraktmæ ssige forpligtelser i forhold til
dig og/eller for at opfylde en juridisk forpligtelse.
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●

Levere oplysninger og/eller andet markedsføringsmateriale til dig.
o Informere dig om tilgæ ngelige produkter eller tjenester fra Pentair, som kan væ re af
interesse for dig
o Sende dig undersøgelser vedrørende din brug af Pentairs produkter og tjenester
o Understøtte eventuelle sociale delingsfunktioner, som du væ lger at benytte
Vi varetager disse aktiviteter med dit samtykke, eller hvis vi har en legitim interesse.

●

Analysere personlige oplysninger i forbindelse med virksomhedsrapportering og levere
personligt tilpassede tjenester.
o Analysere og forudse vores brugeres præ ferencer med henblik på at udarbejde
aggregerede trendrapporter om, hvordan vores digitale indhold bruges, så vi kan
forbedre vores tjenester
o Forstå dig bedre, så vi kan tilpasse vores interaktioner med dig og vise dig oplysninger
og/eller tilbud, som er skræ ddersyet til dine interesser
o Forstå dine præ ferencer bedre, så vi kan levere indhold til dig via vores tjenester, som vi
mener, vil væ re relevant og interessant for dig.
Vi leverer personligt tilpassede tjenester enten med dit samtykke, eller fordi vi har en
legitim interesse.

●

Opfylde vores forretningsmæ ssige formål.
o Drive vores forretning og administrere vores risici, herunder beskytte rettigheder og
ejendomsrettigheder tilhørende Pentair og andre
o Overholde lovkrav og interne politikker, f.eks. audit- og sikkerhedspolitikker
o Udvikle nye produkter eller tjenester
o Forbedre, udvikle eller æ ndre vores produkter og tjenester
o Identificere brugstrends, f.eks. forstå, hvilke dele af vores tjenester der er mest
interessante for brugerne
o Bestemme effektiviteten af vores annoncekampagner, så vi kan tilpasse vores
kampagner til brugernes behov og interesser.
Vi varetager disse aktiviteter for at opfylde vores kontraktmæ ssige forpligtelser i forhold til
dig, for at opfylde en juridisk forpligtelse, og/eller fordi vi har en legitim interesse.

•

Give dig mulighed for at deltage i lotterier, konkurrencer eller andre reklamekampagner.
o Vi kan tilbyde dig mulighed for at deltage i lotterier, konkurrencer eller andre
reklamekampagner.
o Nogle af disse reklamekampagner har yderligere regler med oplysninger om, hvordan vi
bruger og videregiver dine personlige oplysninger.
Vi bruger disse oplysninger til at håndtere vores kontraktmæ ssige forpligtelser i forhold til dig.
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•

Aggregere og/eller anonymisere personlige oplysninger.
o Vi aggregerer og/eller anonymiserer muligvis personlige oplysninger, så de ikke læ ngere
betragtes som personlige oplysninger. Det gør vi for at generere afledte data, som vi kan
anvende eller videregive til andre formål.

SÅDAN DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Pentair deler muligvis dine personlige oplysninger med andre Pentair-enheder, -brands, divisioner eller -datterselskaber. Pentair deler muligvis dine personlige oplysninger med
tredjepart med henblik på behandling af oplysninger på dine vegne enten med dit samtykke, eller
hvis det er tilladt eller påkræ vet ved lov. Modtagere af personlige oplysninger kan væ re placeret
uden for det land, hvor oplysningerne er indsamlet, herunder i lande uden for EØ S (Det
Europæ iske Ø konomiske Samarbejdsområde). Pentair træ ffer i givet fald foranstaltninger for at
sikre relevant beskyttelse af disse personlige oplysninger.

SÅDAN DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Pentair deler muligvis dine personlige oplysninger med andre Pentair-enheder, -brands, -divisioner eller
-datterselskaber for at levere tjenester til dig, herunder de aktiviteter, som fremgår af denne
fortrolighedspolitik.
Vi deler personlige oplysninger:
•

Med vores associerede enheder til de formål, som fremgår af denne fortrolighedspolitik. Du kan
se en liste over vores associerede enheder, og hvor de er placeret, her. Pentair plc er ansvarlig
for at administrere personlige oplysninger, som anvendes af vores associerede enheder.

•

Med betroede tredjepartstjenesteudbydere, som udfører aktiviteter på vores anmodning. Disse
aktiviteter kan omfatte en hvilken som helst af de aktiviteter, som varetages af Pentair som
næ rmere beskrevet i ovenstående afsnit, "SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER".
Disse aktiviteter kan f.eks. omfatte hosting af websteder, dataanalyse, håndtering af betalinger,
ordreudførelse, IT og relaterede infrastrukturydelser, kundeservice, e-maillevering, audits og
andre tjenester.

•

Med tredjeparter, så de kan sende dig markedsføringskommunikation i overensstemmelse med
dine valg.

•

Når du bruger tjenesterne, kan du væ lge at videregive personlige oplysninger på opslagstavler,
chatsider, profilsider, blogs og andre tjenester, hvor du har mulighed for at slå oplysninger og
indhold op (herunder uden begræ nsninger på vores sider på sociale medier). Bemæ rk, at
eventuelle oplysninger, du slår op eller videregiver via disse tjenester, er offentlige og kan blive
gjort tilgæ ngelige for andre brugere og offentligheden.
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•

Når du knytter din tjenestekonto sammen med din sociale mediekonto, deler du oplysninger
med dine venner på din sociale mediekonto, med andre brugere og med udbyderen af din
sociale mediekonto. Du giver os i den forbindelse tilladelse til at understøtte denne deling af
oplysninger, og du accepterer, at brugen af de delte oplysninger er underlagt den sociale
medieudbyders fortrolighedspolitik.

•

Til tredjepartssponsorer for lotterier, konkurrencer og tilsvarende reklamekampagner.

ANDRE FORMER FOR BRUG OG VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONLIGE
OPLYSNINGER
Vi bruger og videregiver også dine personlige oplysninger, hvor dette er nødvendigt eller relevant,
sæ rligt hvor vi har en juridisk forpligtelse til eller legitim interesse i at gøre det.
Vi bruger og videregiver også dine personlige oplysninger, hvor dette er nødvendigt eller relevant,
sæ rligt hvor vi har en juridisk forpligtelse til eller legitim interesse i at gøre det:
•
•

•
•

•

For at overholde gæ ldende love og regler, hvilket kan omfatte love uden for dit bopæ lsland.
For at samarbejde med offentlige myndigheder og regeringer, f.eks. for at imødekomme en
forespørgsel eller videregive oplysninger, som vi vurderer som vigtige. Dette kan omfatte
myndigheder uden for dit bopæ lsland.
For at samarbejde med retshåndhæ vende myndigheder, f.eks. for at imødekomme begæ ringer
og kendelser eller videregive oplysninger, som vi vurderer som vigtige.
Af andre juridiske grunde, herunder for at håndhæ ve vores vilkår og betingelser og beskytte
rettigheder, personlige oplysninger, sikkerhed eller ejendom tilhørende os selv, vores
associerede selskaber, dig eller andre.
Vi har en legitim interesse i at videregive eller overdrage dine personlige oplysninger til
tredjepart i tilfæ lde af omstrukturering, fusion, salg, joint venture, overdragelse eller anden
form for disponering over vores virksomhed eller dele heraf eller over vores aktiver eller aktier
(herunder i forbindelse med en eventuel konkurs eller tilsvarende proces). Sådanne tredjeparter
kan f.eks. omfatte erhververe og disses rådgivere.

ANDRE OPLYSNINGER
Vi kan indsamle, bruge og videregive andre oplysninger, som ikke afslører din konkrete identitet,
eller som ikke direkte vedrører en identificerbar person, herunder oplysninger fra browsere og
enheder, data fra anvendte apps samt oplysninger, som indsamles via cookies, pixeltags og andre
teknologier.
"Andre oplysninger" er oplysninger, som ikke afslører din konkrete identitet, eller som ikke direkte
vedrører en identificerbar person.
•
•

Oplysninger fra browsere og enheder
Data fra anvendte apps
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•
•
•

Oplysninger, som indsamles via cookies, pixeltags og andre teknologier
Demografiske oplysninger og andre oplysninger, som ikke afslører din konkrete identitet.
Oplysninger, som er blevet aggregeret, så de ikke læ ngere afslører din specifikke identitet

Hvis vi er forpligtede til at behandle andre oplysninger som personlige oplysninger i henhold til
gæ ldende lov, kan vi bruge og videregive disse oplysninger som personlige oplysninger til de formål, som
fremgår af denne fortrolighedspolitik.
Indsamling af andre oplysninger
Vi kan indsamle andre oplysninger på forskellige måder, herunder:
•

Via din browser eller enhed:
o Visse typer oplysninger indsamles af de fleste browsere eller automatisk via din enhed,
f.eks. din MAC-adresse (Media Access Control), computertypen (Windows eller Mac),
skæ rmopløsningen, operativsystemets navn og version, enhedsproducenten og modellen, sproget, internetbrowsertypen og -versionen samt navnet og
versionsnummeret på den tjeneste, du bruger (f.eks. appen). Vi bruger oplysningerne til
at sikre, at tjenesterne fungerer korrekt.

•

Via din brug af en app:
o Når du downloader og bruger en app, sporer og indsamler vi og vores tjenesteudbydere
muligvis data om din brug af appen, herunder dato og klokkeslæ t for, hvornår din enhed
tilgår vores servere, samt hvilke oplysninger og filer der er blevet downloadet til appen
baseret på dit enhedsnummer.

•

Brug af cookies:
o Cookies er oplysninger, som gemmes direkte på den computer, du bruger. Cookies gør
det muligt for os at indsamle oplysninger om eksempelvis din browsertype, hvor lang tid
du bruger på tjenesterne, hvilke sider du besøger, dine foretrukne sprog samt andre
trafikrelaterede data. Vi og vores tjenesteudbydere bruger oplysningerne til
sikkerhedsmæ ssige formål, til at gøre det nemmere at navigere, til mere effektiv visning
af oplysninger og til at tilpasse din brugeroplevelse. Vi indsamler også statistiske
oplysninger om tjenesterne for hele tiden at forbedre deres design og funktionalitet,
forstå, hvordan de bruges, og som hjæ lp til at løse spørgsmål vedrørende dem. Cookies
giver os også mulighed for at væ lge, hvilke af vores annoncer eller tilbud der har størst
sandsynlighed for at appellere til dig og vise dem for dig, når du besøger tjenesterne. Vi
bruger muligvis også cookies eller andre teknologier i onlineannoncer til at spore
reaktioner på vores annoncer.
o Vi reagerer ikke pt. på signaler fra browsere om at undlade sporing. Hvis du ikke ønsker,
at der indsamles oplysninger gennem brugen af cookies, giver de fleste browsere dig
mulighed for automatisk at afvise cookies eller for at afvise eller acceptere en eller flere
bestemte cookies fra et bestemt websted. Se eventuelt
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Hvis du ikke accepterer
cookies, kan du opleve, at tjenesterne ikke fungerer optimalt. Du får muligvis heller ikke
vist annoncer eller andre tilbud fra os, som er relevante for dine interesser og behov.
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•

Brug af pixeltags og andre tilsvarende teknologier:
o Pixeltags (også kaldet web-beacons og clear GIF'er) kan bl.a. bruges til at spore
tjenestens brugerhandlinger (herunder e-mailmodtagere), måle vores
markedsføringskampagners effektivitet og kompilere statistiske oplysninger om brugen
af tjenesterne og responstider.
o Analyser. Vi bruger Google Analytics og Adobe Analytics, som anvender cookies og
lignende teknologier til at indsamle og analysere oplysninger om brugen af tjenesterne
og rapportere om aktiviteter og trends. Tjenesterne indsamler muligvis også oplysninger
om brugen af andre websteder, apps og onlineressourcer. Du kan læ se om Googles
fremgangsmåder ved at gå til www.google.com/policies/privacy/partners/, og du kan
benytte dig af Googles fravalgsmulighed ved at downloade
browsertilføjelsesprogrammet til fravalg af Google Analytics på
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan benytte Adobes fravalgsmulighed
ved at gå til: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

•

Brug af Adobe Flash-teknologi (herunder "Flash LSO'er" (Flash Local Shared Objects)) og andre
lignende teknologier:
o Vi bruger muligvis Flash LSO'er og andre teknologier til bl.a. at indsamle og lagre
oplysninger om din brug af tjenesterne. Hvis du ikke ønsker, der skal gemmes Flash
LSO'er på din computer, kan du tilpasse indstillingerne for Flash Player og blokere for
lagring af Flash LSO ved hjæ lp af væ rktøjerne i webstedets panel med
lagringsindstillinger. Du kan også gå til panelet med globale lagringsindstillinger og følge
anvisningerne (som indeholder en beskrivelse af, hvordan du eksempelvis sletter Flash
LSO'er (betegnet som "information"), hvordan du forhindrer, at Flash LSO'er gemmes på
din computer uden dit samtykke, og hvordan du blokerer Flash LSO'er, som ikke vises af
operatøren for den aktuelle side, du besøger). Bemæ rk, at hvis Flash Player indstilles til
at hindre eller begræ nse accept af Flash LSO'er, kan dette hindre eller påvirke
funktionsmåden for visse Flash-programmer.

•

IP-adresse:
o IP-adressen tildeles automatisk til din computer af udbyderen af din internettjeneste. IPadressen identificeres og logføres muligvis automatisk i vores serverlogfiler, når en
bruger besøger tjenesterne, sammen med tidspunktet for besøget og den eller de
besøgte sider. Indsamling af IP-adresser er en standardmetode, som håndteres
automatisk af mange websteder, programmer og andre tjenester. Vi bruger f.eks. IPadresser til at beregne brugsniveauer, diagnosticere serverproblemer og administrere
tjenesterne. Vi bruger muligvis også IP-adressen til at bestemme din omtrentlige
placering.

Brug og videregivelse af andre oplysninger
Vi kan bruge og videregive andre oplysninger til forskellige andre formål, medmindre dette ikke er tilladt
i henhold til gæ ldende lov. Vi kan i visse tilfæ lde kombinere andre oplysninger med personlige
oplysninger. Vi behandler i givet fald de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger, så læ nge
de er kombinerede.
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BESKYTTELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger. Pentair har forskellige tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter fortroligheden, integriteten og
tilgæ ngeligheden for dine personlige oplysninger.

BESKYTTELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Det er vigtigt for os at beskytte dine oplysninger. Pentair har forskellige tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter fortroligheden, integriteten og tilgæ ngeligheden for dine
personlige oplysninger. Der findes dog ikke noget system til overførsel eller lagring af data, som er
garanteret 100 % sikkert. Hvis du har grund til at formode, at din interaktion med os ikke læ ngere er
sikker, skal du straks underrette os om det som beskrevet i afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

ADGANG TIL OG VALGMULIGHEDER FOR DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Du har ret til at gennemse og anmode om redigering eller sletning af dine personlige oplysninger,
hvis relevant, ved at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger. Du bedes underrette os
om eventuelle æ ndringer til dine kontaktoplysninger eller andre personlige oplysninger. Du kan
fravæ lge vores kampagne-e-mails ved at følge anvisningerne nederst i meddelelsen eller ved at
kontakte os.

ADGANG TIL OG VALGMULIGHEDER FOR DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Du kan anmode om at gennemse, korrigere, opdatere, fjerne, begræ nse eller slette personlige
oplysninger, du tidligere har videregivet til os, eller anmode om en elektronisk kopi af dine personlige
oplysninger med henblik på at overføre dem til en anden virksomhed (i det omfang du har ret til dette
i henhold til gæ ldende lov) ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet "Kontakt os" nedenfor. Vi
imødekommer din anmodning i overensstemmelse med gæ ldende lov.
Det er vigtigt, at din anmodning tydeligt angiver, hvilke personlige oplysninger du ønsker æ ndret, og om
du ønsker, at dine personlige oplysninger skal fjernes fra vores database, eller forklarer, hvilke andre
eventuelle begræ nsninger du ønsker at gøre gæ ldende for dine personlige oplysninger.
Vi forsøger at imødekomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt. Vi tager muligvis
skridt til at bekræ fte din identitet, før vi giver dig adgang til dine personlige oplysninger. Af hensyn til din
sikkerhed implementerer vi kun anmodninger, som vedrører personlige oplysninger, der er knyttet til
den bestemte e-mailadresse, du benytter til at sende os din anmodning. Vi er i visse tilfæ lde muligvis
ikke i stand til at imødekomme din anmodning, f.eks. hvis vi er kontraktligt forpligtet til at gemme dine
kontaktoplysninger og/eller fuldføre eventuelle transaktioner, som du har påbegyndt inden din
anmodning om redigering eller sletning. Du bedes underrette os om eventuelle æ ndringer til dine
kontaktoplysninger eller andre personlige oplysninger.
Du kan fravæ lge vores kampagne-e-mails ved at følge anvisningerne nederst i meddelelsen eller ved at
kontakte os. Fravalget medfører ikke et automatisk fravalg af administrative meddelelser vedrørende
din konto, herunder sikkerhedskampagner og meddelelser om fuldførelse af ordrer.
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Indbyggere i Californien har ret til at bede os om en erklæ ring, som identificerer de kategorier af
personlige oplysninger, vi deler med vores associerede selskaber og/eller tredjeparter til disses
markedsføringsformål, og med angivelse af kontaktoplysninger til disse associerede selskaber og/eller
tredjeparter. Hvis du er bosiddende i Californien og ønsker en kopi af denne erklæ ring, skal du sende en
skriftlig anmodning til: privacy@pentair.com.

OPLYSNINGER TILHØ RENDE BØ RN
Vores tjenester er ikke rettet mod personer, som er under 16 år, og vi indsamler ikke bevidst personlige
oplysninger tilhørende personer under 16 år.

FØ LSOMME OPLYSNINGER
Vi henstiller til, at du ikke sender eller videregiver følsomme oplysninger til os (f.eks. cpr-nummer,
oplysninger om racemæ ssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller andre
overbevisninger, helbredsoplysninger, fingeraftryk eller genetiske oplysninger, straffeattestoplysninger
eller oplysninger om fagforeningsmedlemskaber) på eller via tjenesterne eller på anden måde.

TREDJEPARTSTJENESTER
Denne fortrolighedspolitik dæ kker ikke, og vi er ikke ansvarlige for, eventuelle tredjeparters beskyttelse
af personlige oplysninger eller andre oplysninger eller fremgangsmåder, herunder for eventuelle links på
tjenesterne til tredjeparter, som driver eller leverer andre tjenester. Medtagelse af et link på tjenesterne
er ikke udtryk for vores eller vores associerede selskabers støtte til det pågæ ldende websted eller den
pågæ ldende tjeneste.
Vi er heller ikke ansvarlige for, hvordan andre virksomheder indsamler, bruger, videregiver, beskytter eller
håndterer personlige oplysninger, f.eks. Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller andre appudviklere,
appleverandører, udbyder af sociale platforme, operativsystemudbydere, udbydere af trådløse tjenester
eller enhedsproducenter, herunder for eventuelle personlige oplysninger, du videregiver til andre
virksomheder via eller i forbindelse med programmerne eller vores sider på sociale medier.

ANNONCER FRA TREDJEPART
Vi benytter eksterne reklamevirksomheder til at vise annoncer for varer og tjenester, som kan
væ re interessante for dig, når du tilgår og bruger tjenesterne og andre websteder eller
onlinetjenester.

ANNONCER FRA TREDJEPART
Vi benytter eksterne reklamevirksomheder til at vise annoncer for varer og tjenester, som kan væ re
interessante for dig, når du tilgår og bruger tjenesterne og andre websteder eller onlinetjenester.
Du kan få vist annoncer baseret på oplysninger om din adgang til og brug af tjenesterne og andre
websteder og onlinetjenester på alle dine enheder samt ud fra oplysninger, som modtages fra
tredjeparter. Disse virksomheder gemmer eller genkender en entydig cookie i din browser (herunder
gennem brugen af pixeltags). De bruger også disse teknologier og de oplysninger, de indsamler om din
onlinebrug, til at genkende dig på tvæ rs af de enheder, du bruger, f.eks. din mobiltelefon og en laptop.
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Hvis du vil have mere at vide om denne fremgangsmåde, og hvordan du fravæ lger den i
desktopbrowsere og mobile browsere på den bestemte enhed, som du tilgår denne fortrolighedspolitik
fra, skal du se følgende sider:
•
•
•
•

Australien: http://www.youronlinechoices.com.au/
Canada: https://youradchoices.ca/
Europa: http://www.edaa.eu/
USA: http://optout.aboutads.info/#/ og http://optout.networkadvertising.org/#/

OVERFØ RSEL PÅ TVÆ RS AF LANDEGRÆ NSER
Dine personlige oplysninger kan blive gemt og behandlet i et hvilket som helst land, hvor vi
har aktiviteter, eller hvor vi benytter tjenesteudbydere, og med din brug af tjenesterne
accepterer du, at dine oplysninger overføres til lande uden for dit bopæ lsland. Vi har
ivæ rksat relevante tiltag for at beskytte dine personlige oplysninger i forbindelse med
overførsler fra EØ S til lande, som Europa-Kommissionen betragter som utilstræ kkelig sikre.

OVERFØ RSEL PÅ TVÆ RS AF LANDEGRÆ NSER
Dine personlige oplysninger kan blive gemt og behandlet i et hvilket som helst af de lande, hvor vi har
aktiviteter, eller hvor vi benytter tjenesteudbydere, og med din brug af tjenesterne accepterer du, at
dine oplysningerne overføres til andre lande uden for dit bopæ lsland, herunder til USA, hvor der kan
gæ lde andre databeskyttelsesregler end dem, der gæ lder i dit eget land. Domstole, retshåndhæ vende
myndigheder, regulerende myndigheder eller sikkerhedsmyndigheder kan i visse tilfæ lde have ret til at
tilgå dine personlige oplysninger.
Hvis du befinder dig i EØ S: Europa-Kommissionen anerkender visse ikke-EØ S-lande som lande, der yder
et tilstræ kkeligt niveau af databeskyttelse, som lever op til EØ S' standarder (du kan finde en komplet
oversigt over disse lande her). Vi har ivæ rksat relevante tiltag for at beskytte dine personlige oplysninger
i forbindelse med overførsler fra EØ S til lande, som Europa-Kommissionen betragter som utilstræ kkelig
sikre, herunder kontraktmæ ssige standardbetingelser, som er vedtaget af Europa-Kommissionen. Du
kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at kontakte Pentairs Global Privacy Office.

KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik eller til vores brug af dine personlige
oplysninger, kan du kontakte os på privacy@pentair.com eller via følgende
kontaktoplysninger:

KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik eller til vores brug af dine personlige oplysninger,
kan du kontakte os på privacy@pentair.com eller via følgende kontaktoplysninger:
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Hvis du er placeret uden for EØ S, er den relevante dataansvarlige:
Pentair Management Company
Attn: Global Privacy Office
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900
Minneapolis, MN 55416, USA
Hvis du er placeret i EØ S, er den relevante dataansvarlige:
Pentair plc
Et irsk selskab med følgende primæ re forretningsadresse:
Regal House
70 London Road
Twickenham, London, TW13QS
Storbritannien
Vi har udpeget en data protection officer i alle de lande, hvor dette er påkræ vet ved lov. Følgende
kontaktoplysninger gæ lder for vores tyske data protection officer:
Dr. Karsten Kinast
Kinast Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Køln
Tyskland
telefon: +49 (0)221-222 183-0
kinast@kinast-partner.de
I tilfæ lde af en formodet overtræ delse af gæ ldende databeskyttelseslove kan du indgive en klage til den
relevante databeskyttelsesmyndighed for dit land eller område. Før du benytter dig af denne mulighed,
opfordrer vi dig dog til at kontakte os direkte, så vi kan samarbejde direkte med dig om at finde en
løsning på de bekymringer, du måtte have om beskyttelsen af dine personlige oplysninger.

SÅDAN Æ NDRER OG OPDATERER VI DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK
Vi forbeholder os ret til at æ ndre denne fortrolighedspolitik. Når vi foretager æ ndringer, offentliggør vi
altid den gæ ldende version på dette websted, og vi reviderer revisionsdatoen øverst på siden.
Eventuelle æ ndringer træ der i kraft, så snart den reviderede fortrolighedspolitik offentliggøres på
tjenesterne. Hvis du bruger tjenesterne, efter æ ndringerne er trådt i kraft, accepterer du automatisk
den reviderede fortrolighedspolitik.
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