Sist endret: mai 11, 2018

HVOR VI ER OG HVORDAN DENNE MELDINGEN GJELDER DIG
På Pentair tror vi at tillit er hjørnesteinen i alle relasjoner. Denne kunngjøringen beskriver den
personlige informasjonen Pentair kan samle om deg via nettsteder, applikasjoner eller andre
måter, hvordan vi kan bruke og avsløre denne informasjonen og annen relatert informasjon som er
viktig for deg å vite.

HVOR VI ER OG HVORDAN DENNE MELDINGEN GJELDER DIG
Pentair respekterer personvernet. Denne kunngjøringen beskriver den personlige informasjonen Pentair
kan samle om deg:
•
•
•
•
•

gjennom nettsteder som drives av oss, fra hvilke du har tilgang til denne personvernerklæ ringen
(“Nettstedene”),
gjennom programvarene som er tilgjengelig av oss for bruk på eller via datamaskiner og mobile
enheter (“Apps”),
gjennom våre sosiale medier sider og apper som vi kontrollerer som du har tilgang til denne
personvernerklæringen (kollektivt, våre “sosiale medier sider”),
via HTML-formaterte e-postmeldinger som vi sender til deg som kobler til denne
personvernerklæ ringen, og
gjennom offline-interaksjoner du har med oss.

Samlet refererer vi til nettsteder, apper, sosiale medier, e-post og offline aktiviteter som “tjenestene.”
Med hensyn til denne kunngjøringen refererer Pentair til Pentair plc og dets datterselskaper.

1

Hvordan samler vi inn og tar vare på din personlige informasjon
Når Pentair samler din personlige informasjon, søker vi å samle inn hva som er relevant,
tilstrekkelig og ikke overdrevet for det formål det samles inn. Vi kan samle inn, opprette og
observere personlig informasjon om deg fra en rekke kilder, inkludert direkte fra deg, fra
teknologi som informasjonskapsler og fra tredjeparter. Disse typer data kan for eksempel omfatte
kontaktinformasjon, kommunikasjons- og betalingsdata eller markedsføringsdata. Vi oppbevarer
dine personlige opplysninger for den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som er
beskrevet i denne personvernerklæ ringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er tillatt
etter loven.

Hvordan samler vi inn og tar vare på din personlige informasjon
“Personlig informasjon” er informasjon som identifiserer deg som individ eller relaterer til et
identifiserbart individ. Når Pentair samler din personlige informasjon, søker vi å samle inn hva som er
relevant, tilstrekkelig og ikke overdrevet for det formål det samles inn.
● Måtene vi kan samle inn informasjon om deg, inkluderer følgende:
o Vi kan samle inn personlig informasjon fra en rekke kilder, for eksempel telefon, våre
sider, våre online eller mobile applikasjoner eller tjenester, vårt overføringsmiddel eller
våre onlineannonser.
▪ Gjennom tjenestene: For eksempel kan vi samle inn personlig informasjon
under oppstart eller utførelse av forretningsforbindelser, under arrangementer
eller messer, når du abonnerer på nyhetsbrev eller ber om publikasjoner, fullfør
undersøkelser, registrer deg for Pentair-hendelser eller onlinetjenester, kontakt
oss for mer informasjon, eller besøk våre nettsteder mens eller før logget inn på
en sosial media plattform.
▪ Fra andre kilder: Vi kan også samle inn personlig informasjon fra offentlige
kilder eller tredjeparts datoperatører. For eksempel kan vårt HR-team benytte
LinkedIn eller andre sosiale medier-plattformer for å identifisere
ansettelseskandidater. Hver sosialmedieplattform har sin egen policy på måten
de behandler dine personlige opplysninger når du får tilgang til deres
nettsteder. Hvis du har noen bekymringer eller spørsmål om deres bruk av dine
personlige opplysninger, bør du lese deres retningslinjer for personvern nøye
før du bruker dem. Vi kan også samarbeide med samarbeidspartnere for å
identifisere potensielle kunder, med overføringsagenter for å samordne
samhandling med våre aksjonæ rer eller med andre tredjeparter for å yte
tjenester til Pentair-ansatte.
● Hvilke typer personlig informasjon vi kan samle om deg, inkluderer:
o Kontaktinformasjon, for eksempel navn, tittel, telefonnummer, postadresse og epostadresse;
o Kommunikasjonsinformasjon levert av deg, for eksempel bestillinger, spørsmål og
tilbakemelding;
o Demografisk informasjon, for eksempel språk, alder og kjønn;
o Markedsføringsinnstillinger, for eksempel e-postabonnement og frekvenspreferanser;
o Betalingsdata, for eksempel kredittkortdetaljer og kontoinformasjon.
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Vi må samle inn personlig informasjon for å kunne levere de forespurte tjenestene til deg. Hvis du
ikke oppgir informasjonen, kan det hende at vi ikke kan levere tjenestene. Hvis du avslører
personlige opplysninger knyttet til andre mennesker til oss eller våre tjenesteleverandører i
forbindelse med Tjenestene, representerer du at du har fullmakt til å gjøre det, og å tillate oss å
bruke informasjonen i samsvar med denne personvernerklæ ringen.
●

Hvor lenge vi beholder din personlige informasjon, avhenger av formålet som det ble oppnådd
og dets natur. Vi oppbevarer dine personlige opplysninger for den perioden som er nødvendig
for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personopplysningen, med mindre en lengre
oppbevaringsperiode er tillatt eller kreves ved lov. De primæ re kriteriene vi bruker for å
bestemme våre retensjonsperioder inkluderer:
o Hvor lenge du har en aktiv konto eller et forhold til Pentair;
o Når vi blir kjent med deg som en potensiell kunde;
o Når vi må overholde en rettsorden, lov eller rettslig prosess;
o Når juridiske krav og faglige retningslinjer krever det - for eksempel skatte- og
revisjonsformål, informasjon om helse- og sikkerhetsaspekter, eller i forhold til
gjeldende vedtekter om begrensninger, rettssaker eller forskriftsmessige undersøkelser.

Hvordan bruker vi din personlige informasjon
Pentair kan bruke dine personlige opplysninger til å betjene deg, forbedre tjenestene våre, eller
oppfylle formålet du gav oss dine personlige opplysninger, for eksempel å utføre en transaksjon,
kommunisere med deg og drive vår virksomhet. Pentair er avhengig av flere rettsgrunnlag, for
eksempel ditt samtykke eller Pentairs legitime interesser, for å bruke dine personlige
opplysninger, avhengig av omstendighetene.

Hvordan bruker vi din personlige informasjon
Pentair kan bruke dine personlige opplysninger til å betjene deg, forbedre våre tjenester og oppfylle
formålet du gav oss dine personlige opplysninger og for andre legitime forretningsformål, inkludert:
●

Gi funksjonaliteten til tjenestene og oppfyll dine ønsker.
o Gjennomfør transaksjoner du har bedt om, for eksempel behandlingsordrer, registrering
av kjøpte produkter, håndtering av garantikrav og å gi relatert kundeservice;
o Kommunisere med deg om kontoen din, svare på dine henvendelser og oppfylle dine
forespørsler;
o Send administrativ informasjon til deg, for eksempel endringer i våre vilkår, vilkår og
retningslinjer;
Vi vil engasjere seg i disse aktivitetene for å håndtere vårt avtaleforhold med deg og / eller å
overholde en juridisk forpliktelse.
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●

Gi deg informasjon og/eller andre markedsføringsmaterialer.
o Informer deg om produkter eller tjenester tilgjengelig fra Pentair der du kan væ re
interessert;
o Send deg undersøkelser angående din bruk av Pentair produkter og tjenester;
o Forenkle sosial delingsfunksjonalitet som du velger å bruke.
Vi vil delta i disse aktivitetene med ditt samtykke eller hvor vi har en legitim interesse.

●

Analyser personlig informasjon for virksomhetsrapportering og gir personlige tjenester.
o Analyser eller forutsi brukerens preferanser for å utarbeide aggregerte trendrapporter
om hvordan vårt digitale innhold brukes, slik at vi kan forbedre tjenestene våre.
o Bedre forstå deg, slik at vi kan tilpasse våre samspill med deg og gi deg informasjon
og/eller tilbud skreddersydd for dine interesser;
o Bedre forstå dine preferanser slik at vi kan levere innhold via våre Tjenester som vi tror
er relevante og interessante for deg.
Vi vil tilby personlige tjenester enten med ditt samtykke eller fordi vi har en legitim
interesse.

●

Oppnå våre forretningsformål.
o Kjør vår forretningsvirksomhet og håndter våre risikoer, inkludert beskyttelse av
rettigheter og eiendeler til Pentair og andre;
o Overholde juridiske krav og interne retningslinjer, for eksempel revisjons- og
sikkerhetspolitikk;
o Utvikle nye produkter eller tjenester;
o Forbedre, forbedre eller modifisere våre produkter og tjenester;
o Identifiser brukstrender, for eksempel å forstå hvilke deler av tjenestene som er mest
interessante for brukerne;
o Bestem effektiviteten av våre kampanjer, slik at vi kan tilpasse våre kampanjer til våre
brukeres behov og interesser.
Vi engasjerer oss i disse aktivitetene for å håndtere vårt avtaleforhold med deg, for å
overholde en lovlig forpliktelse, og/eller fordi vi har en legitim interesse.

•

Tillat deg å delta i konkurranser, konkurranser eller andre kampanjer.
o Vi kan tilby deg muligheten til å delta i en konkurranse, konkurranse eller annen
kampanje.
o Noen av disse kampanjer har tilleggsregler som inneholder informasjon om hvordan vi
vil bruke og avsløre dine personlige opplysninger.
Vi bruker denne informasjonen til å håndtere vårt avtaleforhold med deg.
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•

Samle og/eller anonymisere personlig informasjon.
o Vi kan aggregere og/eller anonymisere personlig informasjon slik at den ikke lenger vil
bli vurdert som personlig informasjon. Vi gjør det for å generere andre data for bruk,
som vi kan bruke og avsløre for ethvert formål.

Hvordan deler vi din personlige informasjon
Pentair kan dele dine personlige opplysninger med andre Pentair-enheter, merkevarer, divisjoner
og datterselskaper. Pentair kan dele dine personlige opplysninger med tredjeparter for
behandling på våre vegne, med ditt samtykke, eller hvor lovlig eller lovlig. Mottakere av personlig
informasjon kan væ re lokalisert utenfor landet der informasjonen ble samlet inn, også i land
utenfor EØ S-området. I slike tilfeller tar Pentair tiltak for å sikre et passende nivå for
personvernbeskyttelse.

Hvordan deler vi din personlige informasjon
Pentair kan dele dine personlige opplysninger med andre Pentair-enheter, merkevarer, divisjoner og
datterselskaper for å betjene deg, inkludert for aktivitetene som er oppført i denne
personvernerklæ ringen.
Vi deler personlig informasjon:
•

Med våre tilknyttede enheter for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæ ringen.
Du kan se listen og plasseringen til våre tilknyttede enheter her. Pentair plc er parten som er
ansvarlig for styringen av de felles brukte personopplysningene.

•

Med pålitelige tredjepartsleverandører som utfører aktiviteter i vår retning. Disse aktivitetene
kan inkludere noen av de aktiviteter som Pentair utfører som beskrevet i avsnittet ovenfor,
'HVORDAN VI BRUKER DIN PERSONLIGE INFORMASJON'. For eksempel kan disse aktivitetene
omfatte webhotell, dataanalyse, betalingsbehandling, ordreutvikling, informasjonsteknologi og
relatert infrastrukturavdeling, kundeservice, e-postlevering, revisjon og andre tjenester.

•

Med tredjeparter, for å tillate dem å sende deg markedsføringskommunikasjon, i samsvar med
dine valg.

•

Ved å bruke Tjenestene kan du velge å utlevere personlig informasjon på meldinger, chat,
profilsider, blogger og andre tjenester som du kan legge inn informasjon og innhold (inkludert,
men ikke begrenset, våre sosiale mediesider). Væ r oppmerksom på at all informasjon du legger
inn eller offentliggjør gjennom disse tjenestene, blir offentlig og kan væ re tilgjengelig for andre
brukere og allmennheten.
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•

Når du kobler Tjenestekontoen din med din sosiale media-konto, deler du informasjon med
vennene dine som er knyttet til din sosiale media-konto, med andre brukere og med din sosiale
medier-kontoleverandør. Ved å gjøre det tillater du oss å legge til rette for denne delingen av
informasjon, og du forstår at bruken av felles informasjon vil bli styrt av den sosiale
medierleverandørens personvernpolicy.

•

Til tredjeparts sponsorer av konkurranser, konkurranser og lignende kampanjer.

ANDRE BRUKER OG OPPLYSNINGER OM DIN PERSONLIGE INFORMASJON
Vi bruker og opplyser også dine personlige opplysninger som nødvendig eller hensiktsmessig,
spesielt når vi har en lovlig forpliktelse eller en legitim interesse for å gjøre det.

Vi bruker og opplyser også dine personlige opplysninger som nødvendig eller hensiktsmessig, spesielt
når vi har en lovlig forpliktelse eller en legitim interesse for å gjøre det:
•
•

•
•

•

For å overholde gjeldende lover og forskrifter, som kan omfatte lover utenfor ditt bostedsland.
Å samarbeide med offentlige og offentlige myndigheter, for eksempel å svare på en forespørsel
eller å gi opplysninger som vi mener er viktig. Disse kan inkludere myndigheter utenfor ditt
bostedsland.
Å samarbeide med rettshåndhevelse, for eksempel når vi reagerer på
rettshåndhevelsesforespørsler og ordrer eller gir informasjon som vi tror er viktig.
Av andre juridiske årsaker, herunder for å håndheve våre vilkår og betingelser og for å beskytte
våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og/eller våre tilknyttede selskaper, deg
eller andre.
Vi har en berettiget interesse i å avsløre eller overføre dine personlige opplysninger til en
tredjepart i tilfelle omorganisering, fusjon, salg, joint venture, oppdrag, overføring eller annen
disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse
med konkurs eller lignende saker). Slike tredjeparter kan for eksempel omfatte en overtakende
enhet og dets rådgivere.

ANNEN INFORMASJON
Vi kan samle inn, bruke og utlevere annen informasjon som ikke avslører din spesifikke identitet
eller ikke direkte relaterer til et identifiserbart individ, inkludert: informasjon om nettleser og
enhet, appanvendelsesdata og informasjon samlet gjennom informasjonskapsler, pikselkoder og
annen teknologi.
“Annen informasjon” er informasjon som ikke avslører din spesifikke identitet eller ikke direkte
relaterer til et identifiserbart individ, for eksempel:
•
•
•

Nettleser og enhetinformasjon
App bruk data
Informasjon samlet inn via informasjonskapsler, pikselkoder og annen teknologi
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•
•

Demografisk informasjon og annen informasjon fra deg som ikke avslører din spesifikke identitet
Informasjon som er blitt samlet på en slik måte at den ikke lenger avslører din spesifikke
identitet

Hvis vi er pålagt å behandle annen informasjon som personlig informasjon i henhold til gjeldende lov,
kan vi bruke og avsløre det for det formål som vi bruker og avslører personlig informasjon som
beskrevet i denne kunngjøringen.
Innsamling av annen informasjon
Vi kan samle inn annen informasjon på en rekke måter, inkludert:
•

Gjennom nettleseren din eller enheten:
o Visse opplysninger samles inn av de fleste nettlesere eller automatisk via enheten, for
eksempel MAC-adressen, datatype (Windows eller Mac), skjermoppløsning,
operativsystemnavn og -versjon, produsent av enhet og modell, språk, nettleser type og
versjon og navn og versjon av tjenestene (for eksempel App) du bruker. Vi bruker denne
informasjonen for å sikre at tjenestene fungerer som de skal.

•

Gjennom din bruk av en App:
o Når du laster ned og bruker en App, kan vi og våre tjenesteleverandører spore og samle
App-bruksdata, for eksempel dato og klokkeslett App på enheten din får tilgang til våre
servere, og hvilken informasjon og filer som er lastet ned til Appen basert på enheten
din nummer.

•

Bruk av informasjonskapsler:
o Informasjonskapsler lagres direkte på datamaskinen du bruker. Informasjonskapsler
tillater oss å samle inn informasjon som nettlesertype, tid brukt på tjenestene, besøkte
sider, språkinnstillinger og andre trafikkdata. Vi og våre tjenesteleverandører benytter
informasjonen til sikkerhetsformål, for å lette navigasjonen, for å vise informasjonen
mer effektivt og for å tilpasse opplevelsen. Vi samler også statistisk informasjon om bruk
av tjenestene for kontinuerlig å forbedre design og funksjonalitet, forstå hvordan de
brukes og hjelpe oss med å løse spørsmål angående dem. Informasjonskapsler gir oss
videre mulighet til å velge hvilke av våre annonser eller tilbud som mest sannsynlig vil
appellere til deg og vise dem mens du er på Tjenestene. Vi kan også bruke
informasjonskapsler eller annen teknologi i elektronisk annonsering for å spore svar på
annonsene våre.
o Vi svarer for øyeblikket ikke på ikke-spor-signaler for nettleseren. Hvis du ikke vil ha
informasjon samlet inn ved bruk av informasjonskapsler, lar de fleste nettlesere deg
automatisk å avvise cookies eller få valget om å avta eller akseptere en bestemt
informasjonskapsel (eller informasjonskapsler) fra et bestemt nettsted. Du kan også
ønske å referere til http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Hvis
du imidlertid ikke godtar informasjonskapsler, kan du oppleve ulempe ved bruk av
tjenestene. Du kan også ikke motta reklame eller andre tilbud fra oss som er relevante
for dine interesser og behov.
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•

Bruke pikselkoder og andre lignende teknologier:
o Pixel-koder (også kjent som web beacons og clear GIFs) kan brukes til å spore handlinger
fra brukere av tjenestene (inkludert e-postmottakere), måle suksessen til våre
markedsføringskampanjer og kompilere statistikk om bruk av Tjenester og
svarfrekvenser.
o Analytics. Vi bruker Google Analytics og Adobe Analytics, som bruker
informasjonskapsler og lignende teknologier til å samle inn og analysere informasjon om
bruk av tjenestene og rapportere om aktiviteter og trender. Disse tjenestene kan også
samle inn informasjon om bruken av andre nettsteder, apper og elektroniske ressurser.
Du kan læ re om Googles praksis ved å gå til www.google.com/policies/privacy/partners/
og utøve opt-out som tilbys av Google ved å laste ned tilleggsversjonen for Google
Analytics-tilkobling, tilgjengelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan
utøve opt-out fra Adobe ved å besøke: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

•

Bruke Adobe Flash-teknologi (inkludert Flash Local Shared Objects ("Flash LSOs")) og andre
lignende teknologier:
o Vi kan bruke Flash LSOs og andre teknologier til blant annet å samle inn og lagre
informasjon om bruken av Tjenestene. Hvis du ikke vil ha Flash LSOer lagret på
datamaskinen, kan du justere innstillingene til Flash-spilleren for å blokkere Flash LSOlagring ved hjelp av verktøyene som finnes i innstillingspanelet for Nettsted Lagring. Du
kan også gå til Global Storage Settings Panel og følge instruksjonene (som for eksempel
kan forklare hvordan du sletter eksisterende Flash LSOs (referert til som "informasjon"),
hvordan du kan forhindre at Flash LSOs blir plassert på datamaskinen uten din blir spurt,
og hvordan å blokkere Flash LSOs som ikke blir levert av operatøren av siden du er på
da). Væ r oppmerksom på at innstillingen av Flash Player for å begrense eller begrense
aksept av Flash LSOer, kan redusere eller hindre funksjonaliteten til enkelte Flashapplikasjoner.

•

IP adresse:
o IP-adressen din blir automatisk tildelt din datamaskin av Internett-leverandøren. En IPadresse kan identifiseres og logges automatisk i våre serverloggfiler når en bruker får
tilgang til tjenestene, sammen med tidspunktet for besøket og siden/sidene som ble
besøkt. Innsamling av IP-adresser er standard praksis og gjøres automatisk av mange
nettsteder, applikasjoner og andre tjenester. Vi bruker IP-adresser til formål som å
beregne bruksnivåer, diagnostisere serverproblemer og administrere tjenestene. Vi kan
også finne din omtrentlige plassering fra din IP-adresse.

Bruk og opplysning om annen informasjon
Vi kan bruke og utlevere annen informasjon til ethvert formål, unntatt der det er nødvendig å gjøre noe
annet i henhold til gjeldende lov. I noen tilfeller kan vi kombinere annen informasjon med personlig
informasjon. Hvis vi gjør det, vil vi behandle den samlede informasjonen som personlig informasjon så
lenge den er kombinert.
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SIKKERHET AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON
Sikkerheten til din personlige informasjon er viktig for oss. Pentair har satt i gang tekniske og
organisatoriske garantier for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av dine
personlige opplysninger.

SIKKERHET AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON
Sikkerheten til din informasjon er viktig for oss. Pentair har satt i gang tekniske og organisatoriske
garantier for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av dine personlige
opplysninger. Dessverre kan ingen dataoverføring eller lagringssystem garanteres å væ re 100% sikker.
Hvis du har grunn til å tro at samhandlingen med oss ikke lenger er sikker, vennligst informer oss
umiddelbart i henhold til avsnittet "Kontakt oss" nedenfor.

Å GJØ RE OG GJØ RE VALG OM DIN PERSONLIGE INFORMASJON
Du kan gjennomgå og be om korrigeringer til eller slette dine personlige opplysninger, hvis det er
aktuelt, ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. Vennligst informer oss
om eventuelle endringer i kontaktinformasjonen din eller annen personlig informasjon. Du kan
melde deg av våre salgsfremmende e-postmeldinger ved å bruke oppmeldingsanvisningene
nederst i meldingen eller ved å kontakte oss.

Å GJØ RE OG GJØ RE VALG OM DIN PERSONLIGE INFORMASJON
Du kan be om å gjennomgå, korrigere, oppdatere, undertrykke, begrense eller slette personlig
informasjon som du tidligere har gitt oss, eller be om å motta en elektronisk kopi av dine personlige
opplysninger for å overføre det til et annet selskap (i den utstrekning denne rettigheten
Dataoverførbarhet er gitt til deg etter gjeldende lov) ved å kontakte oss i henhold til avsnittet "Kontakt
oss" nedenfor. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.
I din forespørsel, vennligst avslør hvilken personlig informasjon du vil ha endret, om du vil ha din
personlige informasjon undertrykt fra vår database eller på annen måte gi oss beskjed om hvilke
begrensninger du vil bruke på vår bruk av dine personlige opplysninger.
Vi vil forsøke å overholde forespørselen din så snart som mulig. Vi kan ta skritt for å bekrefte identiteten
din før du gir deg tilgang til dine personlige opplysninger. For din beskyttelse kan vi bare gjennomføre
forespørsler med hensyn til den personlige informasjonen som er knyttet til den bestemte epostadressen du bruker til å sende oss forespørselen din. I noen tilfeller kan vi ikke utøve de forespurte
valgene dine, for eksempel når vi behøver å beholde kontaktinformasjonen din for kontraktsforpliktelser
og/eller for å fullføre eventuelle transaksjoner du begynte før du ba om endring eller sletting. Vennligst
informer oss om eventuelle endringer i kontaktinformasjonen din eller annen personlig informasjon.
Du kan melde deg av våre salgsfremmende e-postmeldinger ved å bruke oppmeldingsanvisningene
nederst i meldingen eller ved å kontakte oss. Denne handlingen kan ikke oppheve deg fra administrative
meldinger angående kontoen din, for eksempel sikkerhetskampanjer og ordrebekreftelsesmeldinger.
Innbyggerne i California har rett til å be oss om å legge merke til hvilke kategorier av personlige
opplysninger vi deler med våre partnere og/eller tredjeparter for eget markedsføringsformål, og gi
9

kontaktinformasjon til slike tilknyttede selskaper og/eller tredjeparter. Hvis du er bosatt i California og
ønsker en kopi av denne kunngjøringen, send inn en skriftlig forespørsel til: privacy@pentair.com.

BARNENS INFORMASJON
Våre tjenester er ikke rettet mot personer under 16 år (16), og vi samler ikke bevisst personlig
informasjon fra personer under 16 år.

SENSITIV INFORMASJON
Vi ber deg om å ikke sende oss, og du ikke avsløre, sensitive personopplysninger (f.eks., personnummer,
informasjon knyttet til rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion eller annen tro,
helse, biometri eller genetiske egenskaper, kriminell bakgrunn eller handel union medlemskap) på eller
gjennom tjenestene eller på annen måte til oss.

TJENESTE TJENESTER
Denne personvernerklæ ringen gjelder ikke, og vi er ikke ansvarlige for personvern, informasjon eller
annen praksis fra tredjeparter, inkludert tredjeparter som driver nettsteder eller tjenester som
Tjenestene knytter til. Inkluderingen av en kobling på Tjenestene innebæ rer ikke godkjenning av det
tilknyttede nettstedet eller tjenesten av oss eller av våre tilknyttede selskaper.
I tillegg er vi ikke ansvarlige for innsamling, bruk, offentliggjøring eller sikkerhetspolitikk eller praksis for
andre organisasjoner, som Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller andre apputviklere,
appleverandører, leverandører av sosiale medier, operativsystemer systemleverandør, leverandør av
trådløse tjenester eller enhetsprodusent, inkludert i forhold til personlig informasjon du oppgir til andre
organisasjoner gjennom eller i forbindelse med Apps eller våre sosiale medier.

Tredjepartsannonsering
Vi bruker tredjepartsannonseringsselskaper til å betjene annonser vedrørende varer og
tjenester som kan væ re av interesse for deg når du får tilgang til og bruker tjenestene og
andre nettsteder eller elektroniske tjenester.

Tredjepartsannonsering
Vi bruker tredjepartsannonseringsselskaper til å betjene annonser vedrørende varer og tjenester som
kan væ re av interesse for deg når du får tilgang til og bruker tjenestene og andre nettsteder eller
elektroniske tjenester.
Du kan motta annonser basert på informasjon om din tilgang til og bruk av Tjenestene og andre
nettsteder eller elektroniske tjenester på en av enhetene dine, samt på informasjon mottatt fra
tredjepart. Disse selskapene plasserer eller gjenkjenner en unik informasjonskapsel i nettleseren din
(inkludert ved bruk av pikselkoder). De bruker også disse teknologiene, sammen med informasjon de
samler om din online bruk, for å gjenkjenne deg på tvers av enhetene du bruker, for eksempel en
mobiltelefon og en bæ rbar datamaskin.
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Hvis du vil ha mer informasjon om denne praksisen, og for å læ re hvordan du kan melde deg av den i
stasjonæ re og mobile nettlesere på den aktuelle enheten du har tilgang til denne
personvernerklæ ringen, kan du gå til:
•
•
•
•

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

Grenseoverskridende overføring
Din personlige informasjon kan bli lagret og behandlet i et hvilket som helst land der vi har
fasiliteter, eller hvor vi engasjerer tjenesteleverandører, og ved å bruke tjenestene forstår du
at informasjonen din blir overført til land utenfor ditt bostedsland. For overføringer fra EØ S
til land som ikke anses å væ re tilstrekkelige av EU-kommisjonen, har vi satt i rette tiltak for å
beskytte dine personlige opplysninger.

Grenseoverskridende overføring
Din personlige informasjon kan bli lagret og behandlet i et hvilket som helst land der vi har fasiliteter
eller hvor vi engasjerer tjenesteleverandører, og ved å bruke tjenestene forstår du at informasjonen din
vil bli overført til land utenfor ditt bostedsland, inkludert USA, som kan ha databeskyttelsesregler som er
forskjellige fra landets land. Under visse omstendigheter kan domstoler, rettshåndhevende organer,
reguleringsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i de andre landene ha rett til å få tilgang til dine
personlige opplysninger.
Hvis du befinner deg i EØ S: Noen av de ikke-EØ S-landene er anerkjent av EU-kommisjonen som et
tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til EØ S-standarder (den fullstendige listen over disse
landene er tilgjengelig her). For overføringer fra EØ S til land som ikke anses å væ re tilstrekkelige av
Europa-kommisjonen, har vi satt i rette tiltak, for eksempel standard kontraktsklausuler vedtatt av EUkommisjonen, for å beskytte dine personlige opplysninger. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å
kontakte Pentairs globale personvernkontor.

KONTAKT OSS
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæ ringen eller vår bruk av dine personlige
opplysninger, vennligst kontakt oss på privacy@pentair.com eller ved å bruke informasjonen
nedenfor:

KONTAKT OSS
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæ ringen eller vår bruk av dine personlige opplysninger,
vennligst kontakt oss på privacy@pentair.com eller ved å bruke informasjonen nedenfor:
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Hvis du er basert utenfor EØ S, er denne datakontrollanten:
Pentair Styringsfirma
Attn: Global Privacy Office
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900
Minneapolis, MN 55416
Hvis du befinner deg i EØ S, er dataansvarlig:
Pentair plc
Et selskap i Irland som har hovedkontor i:
Regal House
70 London Road
Twickenham, London, TW13QS
United Kingdom
Når loven krever det, har vi utnevnt en databeskyttelsesansvarlig. Du kan kontakte vår
databeskyttelsesansvarlig for våre tyske enheter på:
Dr. Karsten Kinast
Kinast Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Cologne
Germany
phone: +49 (0)221-222 183-0
kinast@kinast-partner.de
Du kan sende inn en klage til en databeskyttelsesmyndighet for ditt land eller din region, eller der det
oppstår en påstått brudd på gjeldende lov om databeskyttelse. Men før vi gjør det, oppfordrer vi deg til
å kontakte oss direkte for å gi oss muligheten til å jobbe direkte med deg for å løse eventuelle
bekymringer om personvernet ditt.

Hvordan endrer vi og oppdaterer denne personvernerklæ ringen
Vi kan oppdatere denne personvernerklæ ringen. Når vi gjør det, vil vi legge inn gjeldende versjon på
dette nettstedet, og vi vil revidere versionsdatoen som er plassert øverst på denne siden. Eventuelle
endringer blir effektive når vi legger inn den reviderte personvernerklæ ringen på tjenestene. Din bruk av
tjenestene som følger disse endringene betyr at du godtar den reviderte personvernerklæ ringen.
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