
 

 

TAG Heuer PERSONVERN- ERKLÆRING 

 

Denne personvernerklæringen («Erklæringen») er opprettet av TAG Heuer, avdeling ved 

LVMH Swiss Manufactures SA (6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET 2300 LA CHAUX-

DE-FONDS, SVEITS) og deres assosierte selskaper som leverer varemerket TAG Heuer 

(samlet kalt «TAG Heuer»). Hvis du har spørsmål om TAG Heuers innsamling og behandling 

av personopplysningene dine, kan du kontakte personvernombudet vårt gjennom 

https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakt oss, kategori personopplysninger).  

Les denne erklæringen nøye, slik at du forstår våre retningslinjer og praksis i forbindelse med 

personopplysningene dine, og hvordan vi behandler dem. Ved å bruke et nettsted eller en app 

fra TAG Heuer, bestille i en TAG Heuer-butikk eller på annen måte gi oss personopplysningene 

dine (samlet kalt «Kontakter»), samtykker du til denne erklæringen. Generelt respekterer vi 

personvernrettighetene til klientene våre, og erkjenner hvor viktig det er å beskytte den 

innsamlede informasjonen om dem. 

1 Godkjennelse av erklæringen og samtykket 

Ved å kontakte TAG Heuer, uansett på hvilken måte, kan vi samle inn og behandle en bestemt 

mengde personopplysninger som vedrører deg. 

Erklæringen gjelder i ethvert tilfelle der du kontakter oss, uansett fremgangsmåte eller medium 

som er brukt. Den spesifiserer betingelsene der vi samler inn, oppbevarer, bruker og lagrer 

informasjon som vedrører deg, i tillegg til valgene du har i forbindelse med innsamling, 

utnyttelse og offentliggjøring av personopplysningene dine. 

I alle tilfeller der du kontakter oss, skal data enten samles inn enten med ditt uttrykkelige 

samtykke, eller der det er nødvendig for å fullføre bestillingene dine (kontraktsoppfyllelse), for 

at vi skal utføre legitime interesser (f.eks. svare på spørsmålene dine). Du blir derfor enten 

informert om- eller bedt om å godkjenne denne erklæringen.  

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, og be om at vi slutter å behandle dataene dine 

og/eller slette dem, selv om dette ikke påvirker gyldigheten til noen tidligere innsamling eller 

behandling av personopplysningene dine. Vær oppmerksom på at vi også kan behandle 

personopplysningene dine på annet rettsgrunnlag, spesielt for å sikre at nettstedet vårt fungerer 

godt når du har tilgang til det. 

Hvis du ikke godtar denne erklæringen eller på annen måte unnlater å oppgi nødvendige 

personopplysninger til oss (vi informerer deg når dette skjer, for eksempel ved å tydeliggjøre 

denne informasjonen i registreringsskjemaene), (a) må du ikke bruke nettstedet vårt eller 

appene våre, eller dra nytte av Mitt TAG Heuer-medlemsskap, og (b) kan det hende vi ikke kan 

levere varene og /eller tjenestene våre til deg.  

Hva er kildene for personopplysninger? 

Denne erklæringen gjelder for personopplysninger vi samler inn fra eller om deg fra følgende 

kilder:  



 

 

TAG Heuers nettsteder eller mobilnettsteder/-apper. Klienter eller andre kontakter (slik 

som ansøkere, og alle som er interessert i TAG Heuers miljø) og kontrollerte nettsteder drevet 

av eller for TAG Heuer, herunder nettsteder som vi driver under egne domener/URL-adresser, 

og sider som vi administrerer på tredjeparts sosiale nettverk, slik som Facebook, Instagram, 

Twitter, osv., så vel som klienter og andre kontakter (slik som ansøkere, og alle som er 

interessert i TAG Heuers miljø) og kontrollerte mobilnettsteder eller applikasjoner drevet av 

eller for TAG Heuer, slik som smarttelefonapper (samlet kalt «Nettsteder»). 

E-post, tekst og andre elektroniske meldinger. Elektronisk kommunikasjon, som innbefatter 

e-post og kommunikasjon på alle plattformer for meldinger eller sosiale medier mellom deg og 

TAG Heuer (samlet kalt «E-post») 

TAG Heuers kundesenter. Anrop til ethvert kundeservicenummer drevet av eller for TAG 

Heuer.  

TAG Heuers direkte chat. Chat med ethvert kundeservicenummer drevet av eller for TAG 

Heuer. 

TAG Heuers butikker og workshops. Butikker og workshops ledet av TAG Heuer eller deres 

assosierte selskaper. 

TAG Heuers arrangementer og TAG Heuers skranker, disker eller salgsstands på messer 

eller arrangementer, spesielt via spørreskjemaer, -undersøkelser eller andre skjemaer du skal 

fylle ut. 

Andre online- eller offline- registreringsskjemaer, for eksempel konkurranser og kampanjer. 

Andre kilder innbefatter, hvis relevant, via offentlig tilgjengelig informasjon, i tillegg til 

bruken av overvåkingskameraer. 

2 Hvilke personopplysning- er samler vi inn? 

Avhengig av (i) tjenestene som leveres av TAG Heuer og som brukes av deg, i tillegg til (ii) 

kilden som de behandlede personopplysningene stammer fra, og (iii) valgene dine og 

konfigurasjonen din av terminalen (spesielt når det gjelder informasjonskapsler og andre 

sporinger), kan følgende personopplysninger samles inn og behandles av TAG Heuer. 

a. Data kommunisert av deg 

Når du kontakter oss, kan vi be deg komme med personopplysninger, slik som: 

• navn, 

• postadresse,  

• e-postadresse, 

• telefonnummer, 

• betalingsopplysninger, herunder bankkontodetaljer, 

• preferanser og interesser, 

• fødselsdato, 

• kjønn, 



 

 

• ID for sosiale medier, 

• dine klokker, 

• nasjonalitet, 

• identifikasjonsopplysninger for skatt (for enkelte land), 

• ID-detaljer (i butikker i enkelte land), 

• detaljer for boardingkort (i butikker i enkelte land). 

Denne informasjonen brukes til å opprette og administrere din personlige konto hos TAG 

Heuer, medlemskapet du har hos TAG Heuer, og/eller enhver bestilling som du har lagt inn 

eller utført hos TAG Heuer, i tillegg til å kontakte deg. Den brukes også til bedre å identifisere 

preferansene og ønskene dine i forbindelse med produkter som vi tilbyr.  

Personopplysninger som for oss er absolutt nødvendige for å oppfylle formålene som er 

beskrevet i denne erklæringen (se klausul 7), er merket med en asterisk på nettstedenes ulike 

sider og/eller understreket etter behov etter hvilken kontakt du har med TAG Heuer. Hvis du 

ikke fyller ut disse obligatoriske feltene eller på annet vis ikke gir oss denne informasjonen, kan 

det hende at TAG Heuer ikke tar seg av forespørslene dine og/eller ikke leverer de forespurte 

produktene og tjenestene.  Andre personopplysninger som du kan kommunisere til oss, er 

utelukkende valgfrie, og gir oss mulighet til å bli bedre kjent med deg, og forbedre 

kommunikasjonen og tjenestene i henhold til dette.  

Vi kan også samle inn data fra offentlig tilgjengelige kilder, som er å anse som data som er 

kommunisert av deg.  

Særskilte betalingsdetaljer    : når du opprinnelig oppgir eller oppdaterer betalingsdetaljene, 

kan vi overføre disse via en kryptert tilkobling til en tredjeparts betalingsbehandler. En slik 

overdragelse er spesielt berettiget for å sikre overholdelse av sikkerhets- og juridiske 

standarder. 

E-postadresse: vi kan bruke e-postadressen din til å besvare en forespørsel fra deg (legitime 

interesser). Med ditt samtykke kan vi bruke e-postadressen din til å sende deg nyhetsskrivet 

vårt eller andre e-poster og annen markedsføring i forbindelse med produktene våre, og da 

spesielt for å informere deg om nye produkter eller tjenester som kan være av interesse. For å 

gjøre dette, kan vi dele dataene dine med Facebook og Google (se del 6). Du kan når som helst 

be om å slutte å motta slike nyhetsskriv, e-poster eller slik markedsføring ved å følge lenken 

nederst i hvert nyhetsskriv eller kontakte oss gjennom 

https://www.tagheuer.com/contact/  (kontakt oss, kategori personopplysninger). 

Data i e-poster: Hvis du sender oss en e-post eller hvis vi sender deg en e-post, kan vi beholde 

all informasjonen som finnes i e-posten, spesielt med henblikk på å ordne opp i forespørslene 

dine eller på annen måte for å hjelpe deg. 

Data i andre kommunikasjonsmidler: Hvis du kommuniserer med TAG Heuer eller vice versa, 

kan vi beholde all informasjonen som finnes i slik kommunikasjon, spesielt med henblikk på å 

ordne opp i forespørslene dine eller på annen måte for å hjelpe deg.  

b. Data samlet inn i forbindelse med bruken av nettstedene eller gjennom e-poster  

Når du får tilgang til-, besøker eller blar gjennom nettstedet, eller mottar og/eller besvarer e-

poster fra oss, registrerer webserveren automatisk detaljer fra tilgangen din og handlingene 



 

 

dine.  Dette inkluderer informasjon om din aktivitet og samhandling på og med nettstedene 

og/eller e-post, slik som din IP-adresse, enhets- eller nettlesertype, nettsiden du besøkte før du 

kom til nettstedene, og identifikatorer som er tilknyttet enhetene dine, i tillegg til 

logginformasjon. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å analysere hvordan du får tilgang 

til nettstedene og hvordan de brukes, og å spore nettstedenes ytelse, i tillegg til tjenestene som 

tilbys på eller gjennom nettstedene. 

Nettstedene våre bruker også teknologier til tredjepartspartnere, slik som NextRoll, Facebook 

eller Criteo for å hjelpe oss med å gjenkjenne enheten din og forstå hvordan du bruker 

nettstedene våre. Da kan vi forbedre tjenestene slik at de gjenspeiler interessene dine, og vi kan 

gi deg reklamer om de produktene det er sannsynlig at du er interessert i. Mer spesifikt samler 

NextRoll, Facebook og Criteo inn informasjon om din aktivitet på våre nettsteder. 

Særskilt stedsinformasjon:  enhetene dine (avhengig av innstillingene) kan overføre 

stedsinformasjon til oss, og da spesielt gjennom nettstedene. Vi bruker denne informasjonen til 

å tilpasse, forbedre og beskytte nettstedene. Vi kan for eksempel bruke stedsinformasjonen din 

til å fastsette lokale språkinnstillinger, eller til å geotagge en post. 

Hypertekstlenker til tredjepartsnettsteder eller kilder: Vi kan foreslå hypertekstlenker fra våre 

nettsteder til tredjepartsnettsteder eller internettkilder. Vi kontrollerer ikke- og kan ikke holdes 

ansvarlige for tredjeparters personvernpraksis og -innhold. Les nøye gjennom 

personvernerklæringene deres for å få rede på hvordan de samler inn og behandler 

personopplysningene dine 

Informasjonskapsler og lignende teknologier: All denne informasjonen er innsamlet automatisk 

spesielt gjennom informasjonskapsler (ytelses- og sporingsinformasjonskapsler, funksjonelle 

informasjonskapsler, tekniske informasjonskapsler, informasjonskapsler i nettleseren, osv.) og 

nettvarder (se klausul 3). Vi bruker også Google Analytics (se klausul 4) og Google ReCaptcha 

(se klausul 5).  

c. Data samlet inn fra et sosialt nettverk 

Når du godkjenner at et tredjeparts sosialt nettverk (Facebook, Instagram, osv.) deler 

informasjon med oss, kan vi motta alle data som du deler offentlig på det sosiale nettverket, i 

tillegg til informasjonen som er en del av profilen din eller som du tillater at det sosiale 

nettverket deler (herunder navn, elektronisk adresse, kjønn, profilbilde, brukerkode, liste med 

venner eller kontakter, osv.). 

Vi mottar også informasjon som gjelder profilen din når du bruker et sosialt nettverk som er 

integrert i nettstedene eller når du samhandler med oss gjennom det sosiale nettverket. Du må 

alltid være oppmerksom på bruksvilkårene og personvernerklæringen som gjelder for 

tredjeparters sosiale nettverk, med sitt eksklusive ansvar. 

d. Data samlet inn fra Global-e 

TAG Heuer samarbeider med Global-e, en ledende leverandør av grenseoverskridende e-

handelsløsninger, som gjør det mulig for deg å foreta en bestilling i bestemte land der TAG 

Heuer vanligvis ikke leverer ordrebehandlings- og utførelsestjenester.  



 

 

Når du følgelig legger inn en bestilling i bestemte land på nettstedet vårt, samler TAG Heuer 

indirekte inn personopplysningene dine (herunder navn, adresse, telefonnummer, 

kontonummer, e-postadresse, transaksjonsopplysninger) fra Global-e. Som en uavhengig 

controller behandler TAG Heuer slike data som er beskrevet i denne erklæringen spesielt med 

henblikk på å behandle kjøpet ditt. 

Global-e behandler personopplysningene dine (i) som en uavhengig datacontroller for 

formålene som er beskrevet i personvernerklæringen deres, som er tilgjengelig på 

https://www.tagheuer.com/privacy-policy.html, og (ii) som en databehandler på TAG Heuers 

vegne, i henhold til vilkårene og betingelsene som er spesifisert i del 9.  

e. Data som gjelder tredjeparter 

I enkelte tilfeller samler TAG Heuer inn data som en bruker oppgir for noen andre (f.eks. deling 

av ønskeliste). I så fall skjer kommunikasjonen kun med henblikk på å dele informasjon, med 

tilkjennegivelse av referanseperson, og med behørig informasjon som gjelder behandlingen av 

personopplysningene deres. 

3 Informasjonskapsler 

3.1 Hva er informasjonskapsler? 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som er plassert på datamaskinen eller mobiltelefonen når 

du besøker et nettsted. De brukes mye for å få nettsteder til å fungere eller fungere mer effektivt. 

Informasjonskapslene hjelper nettstedene med å gjenkjenne enheten og huske informasjon om 

besøket ditt (f.eks. foretrukket språk, skriftstørrelse og andre innstillinger). De fleste nettlesere 

er opprettet for å godta informasjonskapsler, selv om du kan tilbakestille nettleseren til å avvise 

alle informasjonskapsler eller til å angi når en informasjonskapsel er sendt, som omtalt i del 

3.3, ifølge denne bestemmelse. Merk deg imidlertid at enkelte av nettstedenes deler kanskje 

ikke fungerer på riktig måte hvis du avviser informasjonskapsler. 

Vi bruker også nettvarder (også kjent som «handlingsflagg» eller «transparent GIF-teknologi»), 

eller lignende teknologi, som hjelper med å analysere nettstedenes effektivitet ved for eksempel 

å måle antall besøkende til et nettsted, hvor mange besøkende som klikket på et nettsteds 

nøkkelelementer eller hvilke nettsteder som ble besøkt.  

3.2 Hvordan bruker vi informasjonskapsler? 

Informasjonskapsler gjør oss i stand til å drive tjenestene du har forespurt, forenkle 

navigeringen og bruken av funksjonene på nettstedene våre, i tillegg til å gi deg en sømløs 

opplevelse og relevante annonser. 

Vi kan samarbeide med andre selskaper, inkludert sosiale-  eller reklamenettverk, som plasserer 

informasjonskapsler, nettvarder eller annen sporingsteknologi på nettstedene for å samle inn 

eller motta informasjon fra nettstedene våre og ellers på internett, og bruke den informasjonen 

til å levere målingstjenester og målrettet reklame (som Facebook, NextRoll og Criteo). 



 

 

3.3 Hvordan administrere dine informasjonskapsel- innstillinger? 

De fleste nettlesere lar deg administrere informasjonskapselinnstillingene ved å endre 

nettleserinnstillingene. Hvis du samtykker til vår bruk av informasjonskapsler, men senere vil 

reservere deg, kan du slette de innstilte informasjonskapslene og endre nettleserinnstillingene 

til å blokkere flere informasjonskapsler.  «Hjelpe»-funksjonen på nettleseren viser deg hvordan. 

Alternativt har følgende lenker instruksjoner for å administrere informasjonskapselinnstilling-

er for vanlige nettlesere: 

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ) 

• Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-

allow-cookies ) 

• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-

website-preferences?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies ) 

• Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=fr_FR) 

• WebValg Nettleserkontroll (https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN) 

I tillegg kan du besøke www.aboutcookies.org, som inneholder omfattende informasjon om 

hvordan du gjør dette på et stort utvalg nettlesere. 

Vær oppmerksom på at hvis du blokkerer informasjonskapsler, kan det påvirke opplevelsen din 

på nettstedet. 

4 Google Analytics 

Det er mulig at enkelte eller alle nettstedene bruker Google Analytics, et nettsted med 

analysetjeneste levert av Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker 

informasjonskapsler, som er tekstfiler plassert på datamaskinen, til å hjelpe med å analysere 

hvordan brukerne bruker nettstedene. Dataene som er generert av informasjonskapslene 

vedrørende din bruk av nettstedene (inkludert IP-adressen din) videresendes til- og lagres av 

Google på servere i USA.  Google bruker denne informasjonen til å evaluere din bruk av 

nettstedene, kompilere rapporter for utgiveren om nettstedaktivitet, og levere andre tjenester i 

forbindelse med aktiviteten på nettstedene og internettbruken.  Google kan frigjøre disse 

dataene til tredjeparter hvis det foreligger en rettslig forpliktelse til å gjøre det eller når 

tredjepartene behandler disse dataene på vegne av Google. Dette gjelder spesielt nettstedenes 

utgiver. Google vil ikke kryssreferere IP-adressen din med andre data som Google oppbevarer.  

Som nevnt i del 3 ovenfor kan du deaktivere bruken av informasjonskapsler ved å velge 

passende parametere på navigatøren. Denne type deaktivering kan imidlertid hindre bruken av 

enkelte av nettstedenes funksjoner. Ved å bruke nettstedene gir du Google samtykke til å 

behandle personopplysningene dine i henhold til betingelsene og formålene som er beskrevet 

ovenfor. 

Hvis du ikke vil at Google Analytics skal brukes i nettleseren din, kan du installere Google 

Analytics’ nettlesertillegg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

5 Google reCaptcha  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=fr_FR
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

 

Google reCaptcha-tjenesten brukes på nettstedene for å sikre at det er en person som ber om 

tilgang, og ikke via automatisert behandling. Tjenesten inkluderer sending av IP-adressen og, 

hvis aktuelt, andre data som Google trenger for reCAPTCHA-tjenesten. I henhold til paragraf 

6 (1) i personvernforordningen, vedrørende denne databehandlingen, er det en legitim interesse 

å ivareta nettstedets sikkerhet og beskytte det mot automatiserte oppføringer (angrep). Googles 

personvernerklæring gjelder også for denne tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du 

gå til: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

 

 

6 Custom Audience og Customer Match 

Vi kan bruke Facebook Custom Audiences og Google Customer Match til å levere deg reklame 

basert på personopplysninger som vi har samlet inn fra deg, inkludert e-postadressen din. 

Facebook og Google forplikter seg til ikke å dele eller bruke dataene dine for andre formål, og 

ikke beholde dem etter denne behandlingen. 

Hvis du vil vite mer om personvernet til Facebook Custom Audiences og Google Customer 

Match, kan du besøke https://en-gb.facebook.com/legal/terms/customaudience og 

https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=en&ref_topic=6296507  

Og hvis du ikke vil være en del av disse målgruppene, vil vi gjerne at du ber om det gjennom 

https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakt oss, kategori personopplysninger, oppdaterer 

dataene mine).  

7   Hvordan bruker vi personopplysning-ene dine? 

Vi bruker innsamlet data og informasjon til å: 

- tilby deg alle funksjonene på nettstedet; 

- gi riktig iverksetting av nettstedenes funksjoner; 

- tilpasse din bruk av nettstedene, og forbedre nettstedene og alle dets funksjoner; 

- samhandle med deg og besvare spørsmålene og bemerkningene dine, inkludert varsle 

deg om endringer i forbindelse med tjenestene og/eller produktene våre; 

- besvare og oppfylle en eventuell kontrakt med deg, spesielt i forbindelse med produkter 

du kan ha kjøpt eller på annen måte mottatt, særlig gjennom vår kundeservice for 

reparasjoner; 

- administrere ditt medlemskap og /eller din klientkonto, herunder i nettbutikken vår for 

å videreformidle og/eller administrere en bestilling, spesielt med henblikk på å tilby deg 

den beste kundeservicen og gi deg den informasjonen du ønsker; 

- foreta rettslige skritt i forbindelse med antisvindel og svartelister i tilfeller der en person 

er innblandet i svindel vedrørende våre produkter, tjenester eller varemerker, 

hovedsakelig med tanke på å tillate, endre eller avvise den personens tilgang til tjenester 

eller produkter, i tillegg til kontakttilgang til TAG Heuer, og for å kommunisere med- 

og beskytte TAG Heuers rettigheter framfor offentlige myndigheter og domstoler; 

- med ditt samtykke, eller innenfor gjeldende lover og bestemmelser, gi deg informasjon 

som kan være nyttig eller interessant, spesielt i forbindelse med produktene våre og 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://en-gb.facebook.com/legal/terms/customaudience
https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=en&ref_topic=6296507


 

 

salgsfremmende tiltak, da særlig gjennom nyhetsskriv, invitasjoner og andre 

publikasjoner; 

- ta alle nødvendige tiltak i forbindelse med nettransaksjoner, spesielt for å hindre svindel 

og betalingsforsømmelser. 

- gi deg velvalgt reklame. 

8 Dataoppbevaring 

Vår forretningsskikk legger opp til at vi ikke beholder personopplysninger lenger enn det som 

er nødvendig for de oppgitte formålene og for å etterkomme lovfestede krav, unntatt når ikke 

annet er avtalt med deg. Dataene dine kan imidlertid lagres og/eller arkiveres for en begrenset 

periode, som ikke skal overskride 10 år (unntatt når rettslige forpliktelser eller lovbestemmelser 

krever eller tillater en lengre oppbevaringsperiode). Når den gjeldende oppbevaringsperioden 

er slutt, sletter vi dataene dine uten at det kreves ytterligere informasjon fra deg.  

9 Hvordan deler vi og/eller overfører personopplysning-

ene dine? 

Personopplysningene dine skal behandles av TAG Heuer, avdeling ved LVMH Swiss 

Manufactures SA og/eller av hvilket som helst av deres assosierte selskaper som leverer 

produkter og tjenester fra TAG Heuer. De kan overføres eller deles med TAG Heuer, avdeling 

ved LVMH Swiss Manufactures SA og deres assosierte selskaper som leverer produkter og 

tjenester, til administrasjons- og optimaliseringsformål innenfor kundeforholdet, i tillegg til å 

sende deg informasjon om tilbudene og nyhetene du har samtykket til eller innenfor gjeldende 

og lovlige premisser.  

De kan også deles eller overføres  ved en reorganisering av TAG Heuer, herunder fusjon, 

overtakelse, oppdeling, og reorganiseringsvirksomhet generelt.  

Personopplysningene dine kan også deles eller overføres til følgende tredjeparter: 

- tredjepartsleverandører vedrørende tjenestene som tilbys på nettstedene, spesielt 

leverandører av IT-tjenester, konsulenter, vertstjenester og vedlikeholdstjenester for 

nettstedene og eventuelt annen tredjepart som behandler personopplysninger på våre 

vegne, i tillegg til leverandører av post- og betalingstjenester, med henblikk på å utføre 

og fullbyrde enhver bestilling du har lagt inn på eller gjennom nettstedene, eller som 

mer generelt har oppstått i forbindelse med at du har kontaktet oss. 

- tredjeparts underleverandører, med henblikk på å gi deg produktet, tjenesten eller 

informasjonen du har bedt om, i tillegg til kundeservice. Slike tredjeparter 

inkluderertransportører og tjenesteleverandører som håndterer betalinger og svindel. 

- tredjeparts underleverandører, med henblikk på å gi deg interessebasert markedsføring 

basert på dataene som er samlet inn fra deg og/eller gjennom din bruk av nettstedene 

(som forklart i del 2.b og 6). 

- enhver person eller instans som kreves etter loven eller en rettsordre: Vi kan 

offentliggjøre dataene dine til tredjeparter hvis vi bestemmer at slik offentliggjøring er 

rimelig nødvendig for å overholde loven, beskytte rettighetene våre eller forhindre 

svindel eller misbruk. når vi kan ta i bruk rettshåndhevelse eller får nasjonale 

sikkerhetsforespørsler om informasjon, undersøker vi slike forespørsler nøye, særlig 

hvis de er vage, ikke er spesifikke nok eller er ulovlige. Når det er juridisk berettiget og 



 

 

mulig, kan vi gi deg et varsel om at informasjonen din blir forespurt. Uansett er både 

vurderingen av forespørselen og muligheten til å informere deg om den etter vårt eget 

skjønn, og gjør oss ikke ansvarlige fra et sivilt, kriminelt eller administrativt synspunkt. 

Vi kan overføre personopplysninger til tredjeparter når, og kun når, det er nødvendig å gi deg 

produkter eller tjenester. I slike tilfeller tillates ikke disse tredjepartene å bruke disse dataene 

utover det som er nødvendig for å levere disse produktene eller tjenestene til deg.  

I ethvert tilfelle der det er foretatt en overføring av personopplysninger over landegrensene, 

sørger vi for at det garanteres for tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger som 

overføres utenfor Sveits og EØS. I enkelte tilfeller der dette beskyttelsesnivået ikke kan 

garanteres, vil vi få tak i ditt forhåndssamtykke eller opprette et kontraktsmessig rammeverk 

med personopplysningenes mottaker eller tilstrekkelige beskyttelsestiltak som sørger for et 

tilstrekkelig beskyttelsesnivå utenlands. Du kan be om tilgang  til en kopi av disse 

beskyttelsestiltakene ved å kontakte oss. 

Vi gjør oppmerksom på at enkelte partnere som mottar personopplysningene dine, kan være 

datacontrollere. Det betyr at de er ansvarlige for disse dataene, at behandlingen av dataene dine 

er underlagt deres personvernerklæring som du kan finne ved å kontakte dem, og at rettighetene 

som er lenket med dataene du vil be om må forespørres direkte av dem om.   Dette kan for 

eksempel gjelde betalinger, svindel, skatterefusjon og finansieringsadministrasjon (herunder 

Adyen, Global Blue, Forter, Cybersource), og for logistikkpartnere (for eksempel, men 

avhengig av land, La Poste, UPS, FedEx).  

10 Sikkerhetstiltak  

Vi er nøye med å bruke personvernprinsippene med hensikt og som standard, og implementere 

passende tekniske og organisatoriske tiltak for å begrense behandlingen av dataene dine 

maksimalt, i tillegg til å sørge for sikkerheten. Spesielt blir, og som standard, kun 

personopplysninger som er nødvendige for hvert enkelt formål, behandlet av oss, og tilgangen 

til personopplysningene dine er begrenset i forhold til det som kreves etter formålene som er 

detaljert under klausul 7 for denne erklæringen.  

Spesielt blir  betalingstransaksjoner som er utført med dine betalingsdetaljer kryptert ved hjelp 

av SSL-teknologi. 

11 Dine valg 

Vi prøver å gi deg valg vedrørende personopplysningene du leverer til oss eller som på annen 

måte samles inn, spesielt gjennom nettstedene våre. De følgende mekanismer gir deg følgende 

kontroll over personopplysningene dine.  

Vedrørende informasjonskapsler og lignende teknologier: Du kan stille inn nettleseren din til å 

avvise alle eller enkelte informasjonskapsler i nettleseren, eller til å varsle deg når det brukes 

informasjonskapsler, som omtalt under klausulene 3 og 4 overfor. 

Hvis du går med på å motta informasjon om TAG Heuers tilbud og nyheter, kan du oppgi dette 

via den (de) relevante avkrysningsboksen/-boksene) du finner på registreringsskjemaet/-



 

 

skjemaene eller ved å svare positivt på spørsmål/-ene som representantene for TAG Heuers 

butikken har lagt frem. 

Hvis du bestemmer deg for at du ikke lenger vil motta slik kommunikasjon, kan du senere 

avslutte abonnementet på følgende måte: 

- ved å følge instruksjonene som ligger vedlagt i all e-postkommunikasjon 

- gjennom Min TAG Heuer-kontoen din 

- gjennom KONTAKT OSS-siden på TAG Heuers nettsted 

https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakt oss, kategori personopplysninger) 

Vær oppmerksom på at selv om du reserverer deg mot å motta markedsførings- 

kommunikasjon, kan du fortsatt motta administrativ kommunikasjon fra oss, slik som 

bestillinger eller andre transaksjonsbekreftelser, varsler om kontoaktivitetene dine (f.eks. 

kontobekreftelser, passordendringer, osv.). 

 

12 Dine rettigheter  

Du har rett til å be om tilgang til informasjon om personopplysningene vi har behandlet som er 

relatert til deg. Hvis du har en Min TAG Heuer-medlemskonto, kan du når som helst få tilgang 

til-, gjennomgå, korrigere og oppdatere personopplysningene dine ved å aksessere en slik konto 

på nettstedene. Alternativt kan du alltid kontakte oss gjennom:  

https://www.tagheuer.com/contact/ 

Du kan også ha rett til å be om at vi:  

- korrigerer eller sletter personopplysningene dine, eller innskrenker behandlingen av 

dataene; 

- overfører personopplysningene dine til en tredjepart;  

- stopper å behandle personopplysningene dine, da vi stoler på samtykket ditt, og ikke har 

rettsgrunnlag til å fortsette behandlingen av dataene dine; 

- stopper å bruke personopplysningene dine for å bygge opp klientprofilen din. I dette 

tilfellet drar du ikke lenger nytte av tilpassede tilbud eller tjenester; 

- stopper å sende deg informasjon om tilbudene og nyhetene våre. 

Alle tilganger, korreksjoner og forespørsler om sletting kan også sendes med vanlig post 

sammen med kontaktdetaljer (telefonnummer og e-post) til adressen det refereres til i 

begynnelsen av denne erklæringen. Vi kan be deg om et bevis på identiteten (kopi av et offisielt 

legitimasjonspapir med foto, der ditt navn og fødselssted nevnes). 

Forespørselen er kostnadsfri, unntatt når forespørselen er ubegrunnet eller urimelig (f.eks. hvis 

du allerede har bedt om slike personopplysninger flere ganger i løpet av de siste 12 månedene, 

eller hvis forespørselen genererer en svært stor arbeidsbyrde). I så fall kan vi belaste deg for et 

rimelig ordregebyr i henhold til gjeldende personvernlovgivning.  

Vi oppfordrer deg til å kontakte oss hvis du synes at personopplysningene dine er dårlig 

behandlet eller hvis vi har mislyktes med å innfri forventningene dine. 



 

 

13 Oppdateringer til erklæringen 

Vi kan revidere eller oppdatere denne erklæringen fra tid til annen. Eventuelle endringer til 

denne erklæringen trer i kraft når den reviderte erklæringen er postet på nettstedene.  

14 Jurisdiksjon og gjeldende lovgivning 

Denne erklæringen og alle forhold som har oppstått fra- eller er relatert til denne erklæringen, 

er underlagt de materielle lovene til Sveits, uten hensyn til internasjonal privatrett og tilhørende 

prinsipper.   

Eventuelle tvistemål, krav eller konflikter mellom deg og oss som har oppstått fra- eller er 

relatert til denne erklæringen, er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i 

Neuchatel, Sveits, og hver av partene gir med dette sitt ugjenkallelige samtykke til 

jurisdiksjonen og vernetinget til en slik domstol.  

 

 

15 Kontakt  

Hvis du har spørsmål eller forespørsler vedrørende personopplysningene dine, kan du kontakte 

personvernombudet gjennom https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakt oss, kategori 

personopplysninger) 

Vær oppmerksom på at representanten til TAG Heuer, avdeling ved LVMH Swiss 

Manufactures i EU, er: LVMH Montres & Joaillerie SAS – 7 rue Scribe – 75009 Paris 

(Frankrike)  

 


