TAG Heuers FORTROLIGHEDSPOLITIK
Denne fortrolighedspolitik (”politik”) er udformet af TAG Heuer, afdeling af LVMH Swiss
Manufactures SA (6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
SCHWEIZ) og dets tilknyttede virksomheder, der distribuerer TAG Heuer brandet (samlet
under ”TAG Heuer”). Har du spørgsmål til den måde, TAG Heuer indsamler og behandler dine
personoplysninger på, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på
https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakt os, kategori Personoplysninger).
Læs venligst denne politik grundigt for at forstå vores politikker og praksis vedrørende dine
personoplysninger, og hvordan vi behandler dem. Ved at bruge TAG Heuers hjemmeside eller
app, ved at ringe til TAG Heuer, ved at bestille i en TAG Heuer-butik eller ved på anden vis at
give os dine personoplysninger (samlet kaldet ”kontakt”) accepterer du denne politik. Vi
respekterer generelt vores kunders ret til privatliv og anerkender vigtigheden af at beskytte de
oplysninger, der indsamles om dem.

1 Accept og samtykke af politikken
Hvis du kontakter TAG Heuer, uagtet på hvilken måde og ad hvilken vej, har vi ret til at
indsamle og behandle et bestemt antal personoplysninger vedrørende dig.
Denne politik træder i kraft ved ethvert kontaktforsøg, uanset hvilken metode eller hvilket
medie, der anvendes. Den beskriver de betingelser, under hvilke vi indsamler, opbevarer,
anvender og gemmer informationer vedrørende dig samt de valgmuligheder, du har i
forbindelse med indsamlingen, anvendelsen og videregivelsen af dine personoplysninger.
Uanset på hvilken måde du kontakter os, indsamles dine data enten med dit udtrykkelige
samtykke, eller om nødvendigt for at kunne gennemføre dine bestillinger (overholdelse af en
kontrakt), i henhold til legitime interesser (såsom besvare dine spørgsmål) eller for at overholde
TAG Heuers juridiske forpligtelser. Du bliver derfor enten informeret om eller bedt om dit
samtykke til denne politik.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede os om, at vi ikke længere behandler
dine data og/eller sletter dem, omend dette ikke vil have nogen indflydelse på gyldigheden af
tidligere indsamling eller behandling af dine personoplysninger. Vær venligst opmærksom på,
at vi muligvis også behandler dine personoplysninger på et andet juridisk grundlag især for at
sikre, at vores hjemmeside fungerer korrekt, når du bruger den.
Hvis du ikke giver dit samtykke til denne politik eller på anden måde undlader at give os nogle
af de nødvendige personoplysninger (vi informerer dig om det, hvis det er tilfældet, fx ved at
tydeliggøre disse informationer på vores tilmeldingsformular), (a) bør du ikke bruge vores
hjemmeside eller apps eller drage fordel af My TAG Heuer medlemskabet, og (b) vi vil
muligvis ikke være i stand til at levere varer og/eller tilbyde ydelser.
Hvilke kilder stammer personoplysningerne fra?

Denne politik gælder for personoplysninger, som vi indsamler fra eller om dig fra nedenstående
kilder:
TAG Heuers hjemmesider eller mobilwebsites/apps. Kunde og anden kontakt (såsom
ansøger og enhver anden person interesseret i TAG Heuers omgivelser) -dirigerede
hjemmesider, der betjenes af eller for TAG Heuer, inklusive sider, som vi opererer under vores
egne domæner/URL’er og sider, som vi administrerer på tredjeparts sociale netværk såsom
Facebook, Instagram, Twitter osv, samt kunde og anden kontakt (såsom ansøger og enhver
anden person interesseret i TAG Heuers omgivelser) -dirigerede mobilsider eller apps drevet af
eller for TAG Heuer, såsom smartphoneapps (samlet kaldet ”hjemmesider”).
E-mail, mobilbeskeder og andre elektroniske beskeder. Elektronisk kommunikation, som
indebærer e-mail og kommunikation på enhver chatservice eller social medieplatform mellem
dig og TAG Heuer (samlet kaldet ”e-mail”)
TAG Heuers callcenter. Opkald foretaget til ethvert kundeservicenummer, der betjenes af eller
for TAG Heuer.
TAG Heuers live chat. Chat foretaget til ethvert kundeservicenummer, der betjenes af eller for
TAG Heuer.
TAG Heuers butikker og workshops. Butikker og workshops administreret af TAG Heuer
eller enhver anden af TAG Heuers tilknyttede afdelinger.
TAG Heuer events og TAG Heuer diske, skranker eller stande på messer eller til
begivenheder, især gennem et spørgeskema, en undersøgelse eller formular, som du udfylder.
Andre online- eller offlineregistreringsformularer, fx konkurrencer og tilbud.
Andre kilder, når det er relevant, inklusive gennem offentlig tilgængelig information samt
anvendelse af CCTV-kameraer.

2 Hvilke personoplysninger indsamler vi?
Nedenstående personoplysninger kan indsamles og behandles af TAG Heuer afhængigt af (i)
de tjenester, der leveres af TAG Heuer og anvendes af dig samt (ii) kilden, fra hvilken de
behandlede personoplysninger stammer og (iii) dine valg og konfiguration af din enhed (især
vedrørende cookies og andre sporere).
a.

Data meddelt af dig

Når du kontakter os, er det muligt, at vi beder dig om at angive personoplysninger såsom:
•
•
•
•
•
•

Dit navn
Din adresse
Din e-mailadresse
Telefonnummer
Betalingsoplysninger, inklusive kontooplysninger
Dine præferencer og interesser

•
•
•
•
•
•
•
•

Din fødselsdagsdato
Dit køn
Dit sociale medie-id
Dine ure
Din nationalitet
Skatteoplysninger (for nogle lande)
Id-oplysninger (i butikker, i nogle lande)
Oplysninger på boardingpas (i butikker, i nogle lande).

Disse oplysninger anvendes til at oprette og administrere din personlige konto hos TAG Heuer,
dit medlemskab hos My TAG Heuer og/eller enhver bestilling, du måtte have afgivet eller på
anden vis foretaget hos TAG Heuer, samt til at kontakte dig. De anvendes ligeledes for bedre
at kunne identificere dine præferencer og ønsker i forbindelse med de produkter, vi tilbyder.
Personoplysninger, der er uundværlige for os for at kunne opfylde de formål, der er beskrevet i
denne politik (se punkt 7), er markeret med en stjerne på de forskellige sider på hjemmesiden
og/eller understreget som påkrævet ved enhver kontakt, du har med TAG Heuer. Skulle du ikke
udfylde disse påkrævede felter eller på anden måde overdrage os disse oplysninger, er TAG
Heuer muligvis ikke i stand til at behandle din anmodning og/eller levere de anmodede
produkter og tjenester. Andre personoplysninger, som du meddeler os er helt valgfrie og gør
det muligt for os at lære dig bedre at kende og forbedre vores kommunikation og tjenester i
overensstemmelse hermed.
Vi indsamler muligvis også data fra offentligt tilgængelige kilder, som betragtes som kilder,
der er blevet meddelt af dig.
Især vedrørende betalingsoplysninger: Første gang du angiver, eller når du opdaterer dine
betalingsoplysninger, kan vi videregive dem via en krypteret forbindelse til en tredjeparts
betalingsprocessor. En sådan overdragelse er især berettiget for at sikre, at sikkerheds- og
juridiske standarder overholdes.
E-mailadresse: Vi anvender muligvis din e-mailadresse for at kunne besvare dine anmodninger
(legitime interesser). Med dit samtykke kan vi benytte din e-mailadresse til at sende dig vores
nyhedsbrev eller andre e-mails og reklamer relateret til vores produkter, især for at informere
dig om nye produkter og ydelser, der kunne være af interesse for dig. For at gøre dette deler vi
muligvis dine oplysninger med Facebook og Google (se afsnit 6). Du kan til enhver tid anmode
om ikke længere at modtage sådanne nyhedsbreve, e-mails eller reklamer ved at klikke på
linket, der er angivet i bunden af hvert nyhedsbrev eller ved at kontakte os på
https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakt os, kategori Personoplysninger).
Oplysninger i e-mails: Sender du os en e-mail, eller sender vi dig en e-mail, kan vi gemme alle
oplysninger indeholdt i e-mailen, især med henblik på at behandle dine forespørgsler eller
hjælpe dig på anden måde.
Data i andre former for kommunikation: Sender du os en e-mail, eller sender vi dig en e-mail,
kan vi gemme alle oplysninger indeholdt i e-mailen, især med henblik på at behandle dine
forespørgsler eller hjælpe dig på en anden måde.
b.

Data indsamlet i relation til anvendelsen af hjemmesiden eller via e-mails

Når du åbner, besøger eller surfer på hjemmesiden og/eller modtager e-mails fra os, registrerer
webserveren automatisk oplysninger om din adgang og handlinger. Dette indebærer
informationer om din aktivitet på og interaktion med hjemmesiderne og/eller e-mail, såsom din
ip-adresse, din enhed eller browsertype, hjemmesiden, du besøgte, inden du kom til
hjemmesiden og identifikationer knyttet til dine enheder samt enhver loginformation. Disse
oplysninger gør det muligt for os at analysere, hvordan hjemmesiden åbnes og anvendes og til
at spore hjemmesidens ydeevne samt enhver ydelse, der tilbydes på eller gennem
hjemmesiderne.
Vores hjemmesider anvender også tredjeparters teknologier såsom NextRoll, Facebook eller
Criteo til at hjælpe os med at genkende din enhed og forstå, hvordan du anvender vores
hjemmeside med henblik på at forbedre vores ydelser, så de afspejler dine interesser og tilbyde
dig reklame om produkter, der med sandsynlighed interesserer dig. NextRoll, Facebook eller
Criteo indsamler specifikt oplysninger om din aktivitet på vores hjemmesider.
Især oplysninger om lokalisering: Dine enheder (afhængigt af dine indstillinger) kan videregive
lokaliseringsoplysninger til os, især gennem hjemmesiderne. Vi anvender disse oplysninger til
at tilpasse, forbedre og beskytte hjemmesiderne. Vi anvender for eksempel oplysninger om din
lokale placering til at fastlægge lokale sprogpræferencer eller til at geotagge et indlæg.
Hypertekstlinks til tredjeparts hjemmesider eller kilder: Vi foreslår muligvis hypertekstlinks fra
vores hjemmeside til tredjeparts hjemmesider eller internetkilder. Vi har ingen kontrol over og
kan ikke holdes ansvarlige for tredjeparters fortrolighedspraksis og indhold. Læs venligst deres
fortrolighedspolitikker grundigt for at få mere at vide om, hvordan de indsamler og beskytter
dine personoplysninger.
Cookies og lignende teknologier: Alle disse oplysninger og data indsamles automatisk i
særdeleshed gennem cookies (ydelses- og sporingscookies, tekniske cookies, browsercookies
osv.) og web bugs (se punkt 3). Vi anvender også Google Analytics (se punkt 4) og Google
ReCaptcha (se punkt 5).
c.

Data indsamlet fra sociale netværk

Når du godkender en tredjeparts sociale netværk (Facebook, Instagram osv.) til at dele
informationer og oplysninger med os, modtager vi muligvis alle data, som du offentligt deler
på sociale netværk samt alle slags oplysninger, der er en del af din profil, eller som du tillader
de sociale netværk at dele (inklusive dit navn, elektroniske adresse, profilbilleder, brugernavn,
liste over venner eller kontakter osv.).
Vi modtager også oplysninger, der vedrører din profil, når du bruger et socialt netværks
funktion integreret på hjemmesiden, eller når du interagerer med os gennem det sociale
netværk. Du bør til hver en tid være opmærksom på brugervilkår og fortrolighedspolitikker, der
gælder for tredjeparters sociale netværk og er dets eneansvar.
d.

Data indsamlet fra Global-e

TAG Heuer samarbejder med Global-e, en førende udbyder af grænseoverskridende ehandelsløsninger, for at gøre det muligt for dig at bestille varer i bestemte lande, hvor TAG
Heuer ikke normalt tilbyder at behandle ordrer og gennemføre ydelser.

Når du afgiver en ordre på vores hjemmeside i visse lande, indsamler TAG Heuer derfor dine
personoplysninger (inklusive navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, e-mailadresse og
transaktionsoplysninger) indirekte fra Global-e. TAG Heuer behandler sådanne oplysninger
som en uafhængig controller som beskrevet i denne politik, især med henblik på at behandle dit
køb.
Global-e behandler dine personoplysninger (i) som en uafhængig dataansvarlig til de formål,
der er beskrevet i deres egen fortrolighedspolitik på https://www.tagheuer.com/privacypolicy.html og (ii) som databehandler på TAG Heuers vegne i overensstemmelse med vilkårene
og betingelserne specificeret i afsnit 9.
e.

Data vedrørende tredjeparter

I nogle tilfælde indsamler TAG Heuer data, som en bruger leverer til en anden (såsom deling
af ønskelister). I sådanne tilfælde vil kommunikation kun ske med det formål at dele
oplysninger med angivelse af vedrørende person og med passende oplysninger om behandling
af deres personoplysninger.

3 Cookies
3.1 Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer eller mobiltelefon, når du besøger en
hjemmeside. De anvendes i vid udstrækning til at få hjemmesider til at fungere eller arbejde
mere effektivt. Cookies hjælper hjemmesider med at genkende din enhed og huske oplysninger
om dit besøg (fx dit foretrukne sprog, skriftstørrelse og andre præferencer). De fleste
webbrowsere er indstillet til at acceptere cookies, selv om du kan indstille din browser til at
afvise alle cookies eller angive, hvornår en cookie sendes, som beskrevet under afsnit 3.3
nedenfor. Bemærk dog, at nogle dele af hjemmesiderne ikke fungerer korrekt, hvis du afviser
brugen af cookies.
Vi anvender også web bugs (også kaldet ”action tag” eller ”clear GIF-teknologi”), eller lignende
teknologi, hvilket hjælper med at analysere effektiviteten af hjemmesider ved fx at måle antallet
af besøgende på et site, hvor mange besøgende klikkede på væsentlige elementer på et site, eller
hvilke websider blev besøgt.

3.2 Hvordan bruger vi cookies?
Cookies gør det muligt for os at yde de tjenester, du har anmodet om, gøre det nemmere for dig
at navigere på vores hjemmesider og anvendelsen af dens funktioner, så du får en gnidningsfri
oplevelse og relevante annoncer.
Det er muligt, vi samarbejder med andre virksomheder, inklusive sociale eller annoncerende
netværk, der placerer cookies, web bugs eller anden sporingsteknologi på hjemmesiderne med
det formål at indsamle eller modtage information fra vores hjemmesider eller andre steder på
nettet og bruge denne information til at tilbyde skræddersyede ydelser og målrettede annoncer
(som Facebook, NextRoll eller Criteo).

3.3 Hvordan du administrerer dine cookiepræferencer?
De fleste browsere giver dig mulighed for at administrere dine cookiepræferencer ved at ændre
indstillingerne for dine browserindstillinger. Hvis du giver dit samtykke til vores brug af
cookies, men senere ønsker at fravælge det, kan du slette cookies, der er blevet placeret, og
ændre dine browserindstillinger til at blokere yderligere cookies. ”Hjælp”-funktionen i din
browser bør vise dig hvordan. Alternativt kan du klikke på nedenstående links, der giver
instruktioner til, hvordan du administrerer cookieindstillinger i de mest anvendte webbrowsere.
•
•
•

•
•

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-orallow-cookies )
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies )
Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=fr_FR)
WebChoices Browser Check (https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN)

Du kan derudover gå til www.aboutcookies.org, der indeholder omfattende informationer om,
hvordan man gør dette i en lang række browsere.
Vær venligst opmærksom på, at det kan have en indflydelse på din oplevelse på vores
hjemmeside, hvis du blokerer cookies.

4 Google Analytics
Det er muligt, at nogle eller alle hjemmesider anvender Google Analytics, en tjeneste udbudt af
Google Inc. (“Google”), der analyserer internetsider. Google Analytics anvender cookies, der
er tekstfiler placeret på din computer, som hjælper med at analysere, hvordan brugere anvender
hjemmesiden. Data genereret af cookies med henblik på din anvendelse af hjemmesiden
(inklusive din ip-adresse) sendes til og gemmes af Google på servere, der befinder sig i de
Forenede Stater. Google anvender disse informationer til at evaluere din brug af hjemmesider,
udarbejde rapporter om aktivitet på siden for sin udbyder og tilbyde andre ydelser knyttet til
aktiviteten på hjemmesiderne og brugen af internettet. Google kan frigive disse data til
tredjeparter, hvis der er en juridisk forpligtelse til at gøre det, eller når tredjeparterne behandler
disse data for Google-kontoen, herunder i særdeleshed udbyderen af hjemmesiderne. Google
krydser ikke din ip-adresse med anden data opbevaret af Google.
Som beskrevet i afsnit 3 ovenfor kan du deaktivere anvendelsen af cookies ved at vælge de
passende parametre på din navigator. Denne form for deaktivering kan dog forhindre brugen af
bestemte funktioner på hjemmesiderne. Ved at bruge hjemmesiderne giver specifikt dit
samtykke til, at Google må behandle dine personoplysninger under de vilkår til de formål, der
er beskrevet ovenfor.
Hvis du ikke ønsker, at Google Analytics anvendes i din browser, kan du installere Google
Analytics’ browser add-on på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5 Google reCaptcha

Google reCaptcha tjenesten anvendes på hjemmesiderne for at sikre, at adgang er anmodet af
en fysisk person og ikke gennem automatisk behandling. Tjenesten indebærer afsendelse af ipadressen og, hvis relevant, andre data, som Google har brug for til reCAPTCHA-ydelsen. I
henhold til artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen er der en legitim interesse i denne
databehandling, for at hjemmesiden er sikret og for at beskytte den mod automatisk adgang
(angreb). Googles fortrolighedspolitik er desuden gældende for denne ydelse. For at få mere at
vide gå til: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

6 Kundemålgruppe og kundematch
Det er muligt for os an benytte Facebook Custom Audiences og Google Customer Match for at
tilbyde dig reklame baseret på personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig, inklusive din emailadresse. Facebook og Google forpligter sig til ikke at dele eller anvende dine data til andre
formål og til ikke at opbevare dem efter denne behandling.
Du kan læse mere om Facebook Custom Audiences og Google Customer Match på https://engb.facebook.com/legal/terms/customaudience
og
https://support.google.com/googleads/answer/6334160?hl=en&ref_topic=6296507
Hvis du ikke ønsker at være del af disse målgrupper, opfordrer vi dig til at sende en anmodning
på https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakt os, kategori Personoplysninger, Opdatér mine
data).

7 Hvordan anvender vi dine personoplysninger?
Vi anvender de oplysninger og informationer, der er indsamlet om dig, til at:
-

-

-

Tilbyde dig alle funktioner på hjemmesiderne;
Tillade korrekt udførelse af alle funktioner på hjemmesiden;
Tilpasse din anvendelse af hjemmesiderne samt forbedre hjemmesiderne og alle dens
funktioner;
Interagere med dig og besvare alle dine spørgsmål eller kommentarer, herunder ved at
informere dig om ændringer vedrørende vores ydelser og/eller produkter;
Besvare samt opfylde enhver kontrakt med dig, især i forhold til produkter, som du kan
have købt eller på anden måde modtaget, især gennem vores kundeservice med henblik
på reparationer;
Administrere dit medlemskab og/eller kundekonto, inklusive i vores onlinebutik for at
videregive og/eller administrere bestillinger, især for at kunne tilbyde dig den bedste
kundeservice og give dig alle de oplysninger, du måtte anmode om.
Tage skridt til at bekæmpe svindel og håndtere sortlistning hver gang en person er
impliceret i svindel i forbindelse med vores produkter, tjenester eller varemærker,
hovedsageligt med henblik på at tillade, ændre eller nægte den pågældende persons
adgang til tjenester eller produkter samt enhver adgang til kontakt med TAG Heuer og
til at kommunikere med og forsvare TAG Heuers rettigheder over for statslige
myndigheder og domstole;

-

-

Med dit samtykke eller inden for de gældende regler og forskrifter give dig
informationer, der ellers kunne være nyttige eller af interesse for dig, især med henblik
på vores produkter samt salgsfremmende muligheder, i særdeleshed gennem
nyhedsbreve, invitationer og andre publikationer;
Tage alle nødvendige forholdsregler i forbindelse med dine onlinetransaktioner, især for
at forhindre svindel og betalingsforsømmelse.
Tilbyde dig relevant reklame.

8 Lagring af data
Det er vores forretningsprincip ikke at opbevare personoplysninger længere end nødvendigt til
de angivne formål og for at overholde juridiske krav, medmindre andet er aftalt med dig. Dine
data kan dog opbevares og/eller arkiveres i en begrænset periode, der ikke bør overskride 10 år
(medmindre juridiske forpligtelser eller forskrifter påkræver eller tillader en længere
lagringsperiode). Når opbevaringsperioden er endt, sletter vi dine data, uden at det at det kræves
at oplyse dig yderligere herom.

9 Hvordan deler og/eller
personoplysninger?

videregiver

vi

dine

Dine personoplysninger behandles af TAG Heuer, afdeling af LVMH Swiss Manufactures SA
og/eller af et datterselskab, der distribuerer TAG Heuer-produkter og -tjenester. De kan
muligvis videregives eller på anden måde deles med TAG Heuer, afdeling af LVMH Swiss
Manufactures SA og dets datterselskaber, der distribuerer TAG-Heuer-produkter og -tjenester
med det formål at administrere og optimere kunderelationen samt sende dig oplysninger om
tilbud og nyheder inden for rammerne af dit samtykke eller gældende lovlige grunde.
De kan også deles eller videregives i tilfælde at, at TAG Heuer omstruktureres, inklusive fusion,
overtagelse, opdeling af virksomheder og generelt enhver anden form for
omstruktureringsmanøvrer.
Dine personoplysninger kan også deles eller videregives til følgende tredjeparter:
-

-

-

-

Tredjepartsudbydere knyttet til ydelser tilbudt på hjemmesiden, især alle itserviceleverandører, rådgivere, udbydere af hosting- og vedligeholdelsestjenester på
hjemmesiderne og enhver anden tredjepart, der behandler personoplysninger på vores
vegne samt enhver udbyder af postforsendelser eller betalingsydelser for at opfylde og
udføre bestillinger, du har afgivet på eller igennem hjemmesiden, eller som mere
generelt griber ind i forbindelse med din henvendelse til os.
Tredjeparts underleverandører for at tilbyde dig de produkter, ydelser eller
informationer, du har anmodet om samt enhver form for kundeservice; sådanne
tredjeparter inkluderer transportører såvel som udbydere af betalings- og
svindelhåndtering.
Tredjeparts underleverandører for at tilbyde dig interessebaseret reklame baseret på de
data, der er indsamlet fra dig og/eller gennem din anvendelse af hjemmesiden (som
beskrevet i afsnit 2.b og 6).
Enhver person eller enhed, der kræves i henhold til lov eller retskendelse: Vi videregiver
muligvis dine data til tredjeparter, hvis vi afgør, at en sådan videregivelse med
rimelighed er nødvendig for at overholde loven, beskytte vores rettigheder eller

forhindre svindel eller misbrug. Når vi modtager anmodninger om oplysninger omkring
retshåndhævelse eller national sikkerhed, undersøger vi sådanne anmodninger
omhyggeligt, i særdeleshed hvis de er upræcise, omfattende eller på anden måde
ulovlige. Når loven tillader det, og det med rimelighed er muligt, kan vi give dig besked
besked om, at man har anmodet om dine oplysninger. Både vurderingen af anmodningen
samt muligheden for at informere dig om den foretages under alle omstændigheder efter
vores eget skøn og gør os ikke nødvendigvis civilt, kriminelt eller administrativt
ansvarlige.
Vi videregiver muligvis personoplysninger til tredjeparter, når og kun når det er nødvendigt for
at kunne tilbyde dig produkter og ydelser. I sådanne tilfælde er det ikke tilladt disse tredjeparter
at anvende disse data ud over, hvad der er nødvendigt for at tilbyde dig disse produkter og
ydelser.
Når grænseoverskridende videregivelse af personoplysninger foretages, sikrer vi under alle
omstændigheder et passende beskyttelsesniveau for overførsel af personoplysninger uden for
Schweiz og EØS. I nogle særtilfælde, hvor dette beskyttelsesniveau ikke er garanteret,
indhenter vi på forhånd dit samtykke eller fastlægger med modtageren af personoplysningerne
en kontraktlig ramme eller tilstrækkelige garantier, der sikrer et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau i udlandet. Du kan anmode om adgang til en kopi af disse
sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte os.
Vi gør dig opmærksom på, at nogle partnere, der modtager dine personoplysninger, kan være
dataansvarlige, hvilket betyder, at de har ansvaret for disse data, at behandlingen af dine data
er underlagt deres privatlivspolitik, som du kan få ved at kontakte dem, og at du også direkte
hos dem skal anmode om de rettigheder, der er knyttet til de data, du ønsker at anmode om. Det
kan fx være tilfældet ved betalinger, svindel, tilbagebetaling af skatterefusion og
økonomistyring (inklusive Adyen, Global Blue, Forter, Cybersource) og for logistikpartnere (fx
afhængigt af La Poste, UPS, FedEx).

10 Sikkerhedsforanstaltninger
Vi anvender nøje principperne for databeskyttelse gennem udformning og som standard og
implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at begrænse
behandlingen af dine data mest muligt samt sikre deres sikkerhed. I særdeleshed og som
standard behandles af os kun personoplysninger, som er nødvendige for hvert specifikt formål
med behandlingen, og adgangen til dine personoplysninger er begrænset til, hvad der kræves
til de formål, der er beskrevet indgående i afsnit 7 i denne politik.
Vi er især opmærksomme på betalingstransaktioner, der er foretaget med dine
betalingsoplysninger. De er krypteret ved brug af SSL-teknologi.

11 Dine valg
Vi stræber efter at give dig valgmuligheder med hensyn til personoplysninger, du har givet os,
eller som på anden vis er indsamlet om dig, især gennem vores hjemmeside. De nedenstående
mekanismer giver dig følgende kontrol over dine personoplysninger.

Med hensyn til cookies og lignende teknologier: Du kan indstille din browser til at afvise alle
eller nogle browsercookies eller til at advare dig, når cookies anvendes, som nævnt i punkt 3
og 4 foroven.
Hvis du accepterer at modtage informationer om TAG Heuers tilbud og nyheder, kan du angive
dette i de(t) relevante afkrydsningsfelt(er), der findes på tilmeldingsformularen/erne eller ved
at svare positivt på de(t) spørgsmål, vores repræsentanter i TAG Heuer-butikker stiller dig.
Hvis du beslutter dig for ikke længere at modtage en sådan kommunikation, kan du
efterfølgende framelde dig på følgende måde:
-

Ved at følge de instruktioner angivet i enhver form for e-mailkommunikation
På din My TAG Heuer-konto
På KONTAKT OS-siden på TAG Heuers hjemmeside
https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakt os, kategori Personoplysninger)

Vær opmærksom på, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, er det
stadig muligt, at du modtager administrative skrivelser fra os, såsom bekræftelser af bestillinger
eller andre transaktioner og meddelelser om din kontoaktivitet (kontobekræftelser, ændring af
adgangskode osv.).

12 Dine rettigheder
Du har ret til at anmode om at få adgang til informationer om personoplysningerne, der
omhandler dig, og som behandles af os. Skulle du være i besiddelse af et My TAG Heuermedlemskab, kan du til hver en tid få adgang til, gennemgå, rette og opdatere dine
personoplysninger ved at logge på sådan en konto på hjemmesiderne. Alternativt kan du
kontakte os på:
https://www.tagheuer.com/contact/
Du har muligvis også ret til at bede os om at:
-

rette eller slette dine personoplysninger eller begrænse behandlingen af dine data;
videregive dine personoplysninger til en tredjepart;
Standse behandlingen af dine personoplysninger i tilfælde, hvor vi er afhængige af dit
samtykke og ikke har anden legal baggrund for fortsat at behandle dine data;
ophøre med at anvende dine personoplysninger til at opbygge en klientprofil; i et sådant
tilfælde drager du ikke længere fordel af skræddersyede tilbud og ydelser;
ophøre med at sende dig informationer om tilbud og nyheder.

Al anmodning om at få adgang, redigere og slette kan også sendes med posten sammen med
dine kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail) til den adresse, der henvises til i
begyndelsen af politikken. Vi kan bede dig om at bevise din identitet (kopi af et officielt id
med fotografi, der angiver din fødselsdato- og -sted).
Anmodningen er gratis, medmindre din anmodning er ubegrundet eller overdreven (fx hvis du
allerede har anmodet om sådanne personoplysninger flere gange inden for de sidste tolv

måneder, eller hvis anmodningen skaber en ekstrem høj arbejdsbelastning). I et sådant tilfælde
er det muligt for os kræve et rimeligt gebyr i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.
Vi opmuntrer dig til at kontakte os, hvis du føler, at dine personoplysninger er blevet forkert
håndteret, eller hvis vi ikke har formået at leve op til dine forventninger.

13 Opdateringer af politikken
Vi kan redigere eller opdatere denne politik fra tid til anden. Alle ændringer af denne politik
træder i kraft, når den reviderede politik offentliggøres på hjemmesiderne.

14 Jurisdiktion og gældende lovgivning
Denne politik og alle forhold, der opstår på grund eller er relateret til denne politik, er underlagt
de materielle love i Schweiz uden hensyntagen til lovkonflikter og principper herfor.
Enhver kontrovers, ethvert krav eller tvist mellem dig og os, der opstår som følge af eller i
forbindelse med denne politik, er udelukkende underlag den eksklusive jurisdiktionen for
domstolene i Neuchatel i Schweiz, og hver part giver hermed uigenkaldeligt samtykke til en
sådan domstols jurisdiktion og sted.

15 Kontakt
Har du spørgsmål til eller en anmodning vedrørende dine personoplysninger, bedes du kontakte
vores databeskyttelsesrådgiver på https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakt os, kategori
over personoplysninger)
Vær opmærksom på, at repræsentanten for TAG Heuer, afdeling af LVMH Swiss Manufactures
i den Europäiske Union er: LVMH Montres & Joaillerie SAS – 7 rue Scribe – 75009 Paris
(Frankrig)

