
 

 

TAG Heuer INTEGRITETSPOLICY 
 

Den här integritetspolicy (“Policy”) är establerad av TAG Heuer, Filial av LVMH Swiss 

Manufactures SA (6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

SWITZERLAND) och är anknutna bolag utdelande märket TAG Heuer (tillsammans “TAG 

Heuer”). Om du har någon fråga om samling och behandling av dina personuppgifter av Tag 

Heuer, vänligst ta kontakt med våran Personuppgiftsombudet genom 

https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakta oss, kategori Personuppgifter). 

Vänligen läsa den här Policy noggrannt för att förstå våran verksamhet och praxis angående 

dina personuppgifter och hur vi behandlar de. Genom att använda TAG Heuer webbsida eller 

Policy. Totalt vi respekterar kundernas integritetsrettigheter och inser betydelsen att skydda 

information som är samlat om de. 

 

1 Acceptering av Policy och samtycke 
Genom att nå ut till Tag Heuer genom vad som helst måte eller medel vi kan samla och 

behandla visst antal personuppgifter om dig. 

Policin gäller I varje fall när du når ut till oss oberoende om måte eller medel använt. Den 

detaljerar betingelser under vad we kunde samla, behålla, använda och spara information om 

dig lika väl som alternativer du kan välja från angående samlingen, användningen och 

avslöjandet av dina personuppgifter. 

I alla fall du kan nå ut till oss information ska vara samlat antingen du ger uttryckligt 

samtycke eller vid behov att uppfylla beställning (genomförande av ett kontrakt), för 

förföljelse av legitima intressen (t. ex svarning till dina frågor) eller för tillmötesgående med 

TAG Heuer lagkrav. Du ska därför antingen vara meddelat om eller bett om acceptans I den 

här Politiken. 

Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst du vill och be att vi slutar att behandla dina 

personuppgifter och/eller radera de trots att det inte påverkar validitet av inga tidigare samling 

eller behandling av dina personuppgifter. Vänligen observera att vi kan också behandla dina 

personuppgifter på annat legalt bas särskilt för att säkra bra funktionalitet av våran webbsida 

när du kommer åt till den. 

Om du håller den här Policy eller på ett annat sätt sviker att ge de behövliga personuppgifter 

till oss (vi ska informera dig när så är fallet till exempel genom att förklara det I våran 

registrations formulärer), (a) du måste inte använda våran webbsidor eller aplikationer eller 

dra fördel av My Tag Heuer medlemskapet och (b) det ska vara omöjligt för oss att leverera 

varor och/eller tjänster till dig.  

Vad är personuppgifternas ursprung? 

Den här Policyn gäller till personuppgifter som vi samlar från eller om dig från de följande 

källor: 

TAG Heuer webbsidor och mobila sidor/aplikationer. Kunden och annan kontakt (liksom 

kandidat och varje människa interesserad I Tag Heuer området) – vägledat webbsidor hanterat 

av eller för TAG Heuer, inklusivt sidor som vi tar hand om under våran egna 

domäner/Webbadresser och sidor som vi administrerar på utomstående sociala nätverk till 

exempel Facebook, Instagram, Twitter, osv., lika väl som Kunden och annan kontakt (till 

exempel kandidat och varje annan människa interesserad  I Tag Heuer området) -vägledat 



 

 

mobila sidor eller aplikationer tagit hand om av eller för TAG Heuer, till exempel smartphone 

aplikationer (tillsammans “Webbsidor”). 

E-post, text och andra elektroniska meddelanden. Elektroniska kommunikation inklusivt 

e-post och andra meddelanden genom vilken som hälst meddelandetjänste eller sociala media 

platrofm mellan digsjälv och TAG Heuer (tillsammans “E-post”) 

TAG Heuer callcenter. Samtal till kundtjänst servis nummer hanterat av eller förTAG 

Heuer.  

TAG Heuer live chat. Chat med kundtjänst nummer hanterat av eller för TAG Heuer. 

TAG Heuer butiker och verkstader. Butiker och verkstader hanterade av TAG Heuer eller 

någon TAG Heuer filial. 

TAG Heuer evenemanger och TAG Heuer bord, disker eller båsen I mässer eller 

evenemang, särskilt genom vilken som helst enkät, undersökning eller formulär du kan ha 

fyllt i. 

Andra online eller offline registreringsformulär, till exempel tävlingar och reklam. 

Andra ursprung när tillämpligt, inklusiv genom allmänt tillgänglit information lika väl som 

användning av övervakningskameror. 

 

2 Vilka personuppgifter samlar vi? 
Beroende av (i) tjänster tillhandahållas av TAG Heuer och du användar lika väl som (ii) 

källan varifrån uppstår behandlade personuppgifter och (iii) dina val och konfiguration av din 

enhet (särskilt avseende cookier och andra spårämnen), de följande personuppgifter kan vara 

samlat och handlat av TAG Heuer. 

a. Information meddelat av dig 

När du nå ut till oss vi kan be dig att ge personuppgifter till exempel: 

• Ditt namn, 

• Post adress,  

• E-post adress, 

• Telefon nummer, 

• Betalningsinformation, inklusiv bankkonto information, 

• Dina preferenser och interesser, 

• Ditt födelsedatum, 

• Din kön, 

• Din ID I sociala media, 

• Dina armur, 

• Din nationalitet, 

• Skattidentifikationsuppgifter (för några länder), 

• ID detaljer (I butiker, I några läner), 

• Embarkeringskort detaljer (I några butiker, I några länder). 

Denna information ska vara använt för att inrätta och hantera ditt personligt konto med TAG 

Heuer, ditt medlemskap till My TAG Heuer och/eller någon beställning som du kan ha 

placerad eller på ett annat sätt gjort med TAG Heuer, lika väl som att kunna nå dig. Det är 



 

 

också använt till att bettre identifiera dina preferenser och önskar relaterad med produkter vi 

erbjuder.  

Personuppgifter som är ofrånkomligt för oss att utföra avsikten I den här policy (se klausul 7) 

är markerad med en asterisk på många sidor av Webbsidor och/eller understrukna som krävs 

vid vilken som helst kontakt du tar med TAG Heuer. Om du fyller inte I de hära obligatoriska 

fälter eller på ett annat sätt ge oss den här information kan TAG Heuer inte ta hand om dina 

begäror och/eller leverera dig de begärde produkter och tjänster. Andra personuppgifter du 

skulle meddela oss är enbart frivilliga och tillåtar oss att känna dig bättre och att förbättra vår 

kommunikation och tjänster enligt. 

Vi kan också samla information från allmänt tillgängliga källor som ska vara betraktat som 

information meddelat av dig.  

Betalningsuppgifter I särskilt: när du inledningsvis ger eller uppdaterar dina 

betalningsuppgifter vi kan leverera de genom ett krypterat anslutning till utomstående 

betalningsbehandlare. Sådan delegation är särskilt justifierad för att säkerställa 

överensstämmelse med säkerhet och legala standarder. 

E-post adress: vi kunde använda ditt e-post adress för att svara begäran från dig (berättigat 

intresse). Med ditt samtycke vi kunde använda ditt e-post adress för att skicka dig våran 

nyhetsbrev eller angra meddelanden och reklamer relaterade med våra produkter särskilt att 

informera dig om nya produkter eller tjänster som kunde interessera dig. För att göra så vi kan 

dela dina uppgifter med Facebook och Google (se sektion 6). Du kan alltid be att sluta att 

motta sådana nyhetsbrev, e-post eller reklamer genom att följa länken gett I slutan av varje 

nyhetsbrev eller genom att nå ut till oss på https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakta oss, 

kategori Personuppgifter). 

Information inom e-post: Om du har skickat oss ett E-majl eller om vi har skickar dig ett 

meddelande genom e-post vi kan behålla alla information innehållat I det särskilt för att kunna 

resolvera din förfrågan eller på annat sätt kunna hjälpa dig. 

Information I andra kommunikationsmedel: Om du har kommunikation med TAG Heuer eller  

TAG Heuer har kommunikation med dig vi kan behålla allt information innehållat I sådant 

kommunikation särskilt för att kunn resolvera din förfrågan eller på annat sätt kunna hjälpa 

dig.  

b. Information samlat I relation med användning av webbsidor eller genom e-post 

När du kommer åt, besökar eller bläddrar webbsidan eller mottar och/eller svarar till e-post 

från oss registrerar web tjänsten automatiskt detaljer angående ditt åtkomst och handlingar. 

Detta inkluderar information om verksamhet på och interaktion med de webbsidor och/eller e-

post till exempel din IP adress, din enhet eller webbläsarens typ, webbsidan du hade besökt 

innan du kom åt de webbsidor och identifikatörer anslutna till dina enheter lika väl som någon 

log information. Detta information tillåter oss at analisera hur de webbsidor är kommit åt och 

använt och att spåra Webbsidornas utförande lika väl som någon tjänste erbudat på eller 

genom de Webbsidor. 

Våra Webbsidor också användar teknologi från utom stående partners till exempel NextRoll, 

Facebook eller Criteo för att hjälpa oss att erkänna din enhet och förstå hur du användar våra 

webbsidor så att vi kan förbättra våra tjänster att spegla dina intresser och leverera dig 

reklamer om producter vilka kunde interessera dig. Särskilt NextRoll, Facebook eller Criteo 

samlar information om din aktivitet på våra Webbsidor. 

Särskilt information om ort: dina enheter (beroende av dina inställningar) kan överföra 

information om ort till oss särskilt genom de Webbsidor. Vi användar den här information för 



 

 

att anpassa, förbättra och skydda de Webbsidor. Till exempel vi kan använda din ort 

information för att bestämma lokala språk preferenser eller att geotagga ett inlägg. 

Hypertext länker till tredje parti webbsidor eller källor: vi kan föreslå hypertext länker från 

våra Webbsidor till trädje parti webbsidor eller Internet källor. Vi inte styrar och kan inte 

hållas ansvariga för trädje parti integritet praxis och innehåll. Vänligen läsa försiktigt deras 

integritet policier för att ta reda på hur de samlar och hanterar dina personuppgifter. 

Cookier och liknande teknologi: alla denna information och information samlat automatiskt 

särskilt genom cookier (utförande och spårning cookier, funktionella cookier, tekniska 

cookier, webbläsaker cookier osv) och Webb-beacons (se klausul 3). Vi också användar 

Google Analytics (se klausul 4) och Google ReCaptcha (se klausul 5).  

c. Information samlat från socialt nätverk 

När du godkänner att en tredje parti socialt nätverk (Facebook, Instagram, osv.) delar  

information och uppgifter med oss, vi kan motta information som du allmänt delar på socialt 

nätverk like väl som information som är del af din profil eller som du godkänner socialt 

nätverket att dela (inklusiv ditt namn, elektrisk adress, kön, profil foto, användarkod, vänlista 

eller kontakter osv). 

Vi också mottar information som gäller din profil när du användar en socialt nätverk funktion 

integrerad till de Webbsidor eller vilken du användar att påverka med oss genom socialt 

nätverk. Du borde alltid vara försiktlig om de användningsvillkor och integritet policy som 

gäller tredje parti socialt nätverk och är sitt eksklusivt ansvarighet. 

d. Information samlat från Global-e 

TAG Heuer samarbetar med Global-e, ledande leverantör av internationella e-handels 

lösningar för att tillåta dig att beställa I sådana länder var TAG Heuer vanligtvis inte erbjuder 

handling och fullgörande tjänster.  

Alltså när du plaserar en beställning på vår Webbsida I vissa länder TAG Heuer samlar dina 

personuppgifter  (inklusivt namn, adress, telefonnummer, konto nummer, e-post adress, 

handel uppgifter) indirekt från Global-e. TAG Heuer ska behandla sådana uppgifter som en 

enastående kontrollant som beskrivat I den här Policy, särskilt för att hantera dtt inköp. 

Global-e ska hantera dina personuppgifter (i) som en enastående information kontrollant för 

syften beskrivit I deras egen integritet policy tillgänglig på 

https://www.tagheuer.com/privacy-policy.html och (ii) som informationbehandlare I  TAG 

Heuer namn enligt villkor bestämd I sektion 9.  

e. Information angående tredje parti 

I vissa fall TAG Heuer samlar information som brukare ger om en annan människa (t. ex 

önske lista utdelning). I sådant fall kommunikation ska bara vara gjort för syftet att dela 

information med referens indikation person och med lämplig information angående hantering 

deras personuppgifter. 

 

3 Cookier 

3.1 Vad är cookier? 

Cookier är små textfiler som är befintliga I din dator eller mobil telefon när du besökar en 

webbsida. De är allmänt använt för att göra webbsidor att fungera eller fungera mer effektivt. 



 

 

De cookier hjälper webbsidor att erkänna din enhet och komma ihåg information om ditt 

besök (t. ex ditt förevalt språk, teckensnitt storlek och andra preferenser). Mest webbläsarna 

är inrätta att godta cookier trots att du kan återställa din webbläsare att neka alla cookier eller 

att visa när en cookie blir skickat såsom mänmat I sektion 3.3 härunder. Anteckna att några 

andelar av de Webbsidor kan inte fungera bra om du nekar cookier. 

Vi också användar web beacons (också bekant som "aktion tag" eller "klar GIF teknologi"), 

eller liknande teknologi vilken hjälper att analisera webbsidans efektivitet genom att mäta till 

exempel besökare antal till en sida, hur många besökare har klickat på sidans nyckel 

elementer eller hur webbsidor har varit besökt.  

3.2 Hur användar vi cookier? 

Cookier tillåtar oss att verka tjänster enligt din begäran, göra navigering enklare för dig på 

våra Webbsidor och användning av deras egenskaper såväl som tillhandhålla dig med en 

sämlös upplevelse och relevanta reklamer. 

Vi kan också sammanarbeta med andra företag inklusivt sociala eller reklamn nätverken som 

ställar fram cookier eller andra spårningsteknik på de Webbsidor för att samla eller motta 

information om våra Webbsidor och annanstans på internet och använda sådan onformation 

att tillhandhålla mätning tjänster eller föremåla reklamer (liksom Facebook, NextRoll eller 

Criteo). 

3.3 Hur att hantera mina cookie preferenser? 

Flera webbläsarna tillåter dig att hantera dina cookie preferenser genom att byta webbläsarens 

inställningar. Om du ger ditt samtycke till att använda cookier men efteråt önskar att 

avanmäla dig du kan radera cookier vilka har blivit sätta och byta dina webbläsarens 

inställningar för att blockera ytterligare cookier. “Hjälp” funktion I din webbläsare borde 

berätta dig hur att göra det. Eventuellt de följande länker ger anvisning angående hur att 

hantera cookie inställningar I de allmänt kända webbläsarna: 

• 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) 

• WebChoices Browser Kolla (https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN) 

Dessutom du kan vilja att besöka www.aboutcookies.org, vilken innehåller omfattande 

information om hur att göra detta på många olika webbläsare. 

Vänligen markera att du kan blockera cookier din erfarenhet på vår Webbsida kunde 

påverkas. 

 

4 Google Analytics 

Det är möjligt att några eller alla Webbsidor användar Google Analytics, en internetsida 

analys tjänste levererat av Google Inc. (“Google”). Google Analytics användar cookier vilka 

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


 

 

är textfiler plaserade I din dator för att hjälpa undersöka användningen på de Webbsidor av de 

användare. Information genererad av cookier angående din användning av de Webbsidor  

(inklusivt din IP adress) ska vara befordrat till och sparat av Google på servitörer som finns I 

USA. Google ska använda denna information att värdera din användning av de Webbsidor , 

sammanställa rapporter om webbsida aktivitet för den här utgivaren och tillhandhålla andra 

tjänster relaterade till aktivitet på de Webbsidor och användning av Internet. Google kunde 

släppa denna information till tredje partier om finns legal skyldighet att göra så eller när tredje 

partier behandlar de hära uppgifter I Googles namn inklusivt särskilt förläggare av de 

Webbsidor. Google ska inte korsreferera din IP adress till ingen annan information behållat av 

Google.  

Som nämnt under sektion 3 ovan du kan deaktivera cookie användning genom att välja 

passande parametrar I din webbläsare. Dessutom sådan deaktivering kan förhindra 

användning av vissa fuktiones på de Webbsidor. Genom att använda de Webbsidor du 

nämligen ger ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för Google enligt villkor 

och till syftena besrivat ovan. 

Om du inte will Google Analytics att vara använt I din webbläsare du kan instellera Google 

Analytics webbläsare tilläggsprogrammet på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

5   Google reCaptcha  

Google reCaptcha tjänster är använt på de Webbsidor att försäkra att tillgång begäran kommer 

från en fysisk person och not genom ett automatisk prosess. Tjänsten innehåller skickande av 

IP adresser och om gäller andra information nödvändigt till Google för reCAPTCHA tjänsten. 

Enligt Art. 6 (1) (f) av GDPR, finns en legitima intressen I denna data behandlingen för att 

kunna försäkra webbsidans säkerhet och att skydda den mot automatiska tillgång (anfaller). 

Också Google integritet policy gäller till tjänsten. För ytterligare information, vänligen 

besöka: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

 

6 Custom Audience and Customer Match 
Vi kan använda Facebook Custom Audiences och Google Customer Match för att leverera 

reklamer till dig baserad I dina personuppgifter vi har samlat från dig inklusivt din e-post 

adress. Facebook och Google förövar inte att dela eller använda din information till ett annat 

syfte och att inte behålla de efter hantering. 

Du kan finna ut mer om integritet av Facebook Custom Audiences och Google Customer 

Match genom att besöka https://en-gb.facebook.com/legal/terms/customaudience och 

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

Och om du inte vill vara del av de denna publik, vi ber dig att fråga om det på 

https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakta oss, kategori personuppfgifter, att uppdatera 

min information).  

 

7   Hur användar vi dina personuppgifter? 
Vi användar uppgifter och information vi har samlat från dig till: 

- Att erbjuda dig alla funktioner på de Webbsidor; 

- Tillåta korrekt utförandet av de Webbsidor; 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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


 

 

- att anpassa din användning av de Webbsidor så bra som förbättra de Webbsidor och 

alla funktioner; 

- Påverka med dig och svara till alla dina frågor eller anmärkningar, inklusivt genom att 

meddela dig om möjliga ändringar relaterade med våra tjänster och/eller produkter; 

- Svara och också utföra kontraktena med dig särskilt relaterat med alla produkter som 

du kan ha köpt eller mottagit på annat sätt, speciellt genom vårt kundtjänst för 

repareringer; 

- Hantera ditt medlemskap och/eller kundekontot inklusivt vår online butik för att 

anmäla och/eller hantera någon beställning särskilt för att erbjuda dig den bästa 

kundtjänst och tillhandhålla information som du kan be; 

- Forsätta till antibedrägeri och blacklist hantering I alla fall en person har varit 

implicerad I bedrägeri angående våra produkter, tjänster, varumärken osv. Väsentligen 

I vyn att tillåtning, förändringen eller vägringen sådan persons tillgång till tjänster or 

produkter lika väl som alla möjligheter att vara i kontakt med  TAG Heuer och att 

påverka med eller försvara TAG Heuers rättigheter inför statsmakt och domstol; 

- Med ditt samtycke eller inom gällande villkor och bestämmelser tillhandhålla dig med 

alla information som du på annat sätt kunde finna nyttigt eller interessant särskilt 

angående våra produkter lika väl som marknadsföringmöjligheter genom speciellt 

nyhetsbreven, inbjudan och andra publiceringer; 

- Ta alla behövliga åtgärder I relation med dina online transaktioner speciellt för att 

förhindra bedrägeri och betalninginställningar. 

- Tillhandhålla dig passande reklamer. 

-  

8 Datalagring 
Vi inte som affärspraxis lagra personuppgifter länge än nödvändigt för ändamålen berättat och 

att lyda med legala konditioner om inte bestämmd annat vis med dig. Dina uppgifter kan 

dessutom vara sparat och/eller lagrat för begränsad tid som ska inte överstifa 10 år (såvida ej 

legala obligationer eller regulationer kräver eller tillåtar längre lagring period). I slutet av 

gällande lagringsperiod vi ska radera dina uppgifter utan det krävs att du ger oss mer 

information.  

 

9 Hur delar vi och/eller överför dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter ska vara behandlat av TAG Heuer, filial av LVMH Swiss Manufactures 

SA och/eller av något annat filial levererande TAG Heuer produkter och tjänster. De uppgifter 

kan vara överfört eller på annat sätt delat med TAG Heuer, filial av LVMH Swiss 

Manufactures SA och sina filial levererande TAG Heuer produkter och tjänster för 

förvaltningsstyfte och optimering av kunderelationer lika väl som att skicka dina uppgifter om 

offert och nyheter begränsat med ditt samtycke eller gällande rättslig grund.  

De kan också vara delat eller överfört Ifall det är nödvändigt för omorganisation av TAG 

Heuer, inklusivt fusion, övertagande eller defusion och allmänt alla omoranisation 

operationer. 

Dina personuppgifter kan också vara delat med eller överfört till de följande tredje partier: 



 

 

- Utomstående leverantörer relaterade med tjänster erbjudat på de Webbsidor särskilt 

någon IT tjänste leverantörer, konsultanter, värdtjänste eller underhålltjänste 

leverantörer för de Webbsidor och någon annan tredje parti behandlande 

personuppgifter I vårt namn. Lika väl som någon post och betalningstjänstleverantörer 

för att kunna utföra och sluföra någon beställning du har plaserad på eller genom de 

Webbsidor eller mer allmä nt ingripa I sammangang av du nående ut till oss. 

- Trädje parti underleverantörer för att tillhandhålla dig produkten, tjänsten eller 

information du har bett om lika väl som någon kundtjänst; till exempel trädje partier 

innehåller tranportörer lika väl som betalnings- eller bedrägerihantering 

tjänsteleverantörer. 

- Tredje parti underleverantörer för att tillhanhålla dig interesse basad reklamer baserad 

in till information samlat med dig och/eller genom din användning av de Webbsidor 

(såsom beskrivit I sektioner 2.b och 6). 

- Alla personer eller företag som kräver av lagb eller juridisk ordnung: vi kan avslöja 

din uppgifter till tredje partier om vi bestämma att sådant avlöjande är nödvändigt för 

att följa med lag, skydda våra rättigheter eller förhindra bedrägeri eller missbruk. När 

vi mottar lagstiftning eller nationell säkerhets begäran för information genskar vi 

sådana begäror noggrannt speciellt om oklara, överbredda eller på annat sätt olagliga. 

När legalt låvat och rimligtvis möjligt vi kan tillhandhålla dig med en annons att dina 

uppgifter är begäran. I alla fall båda bedömning den begäran och möjligheten att 

notifiera dig om det är lämnat I vår eksklusiv diskretion och kan inte göra oss 

ansvariga från ett civil, kriminal eller administrativ synvinkel. 

Vi kan överföra dina personuppgifter till tredje partier när och endast när det är nödvändigt 

för att tillhandhålla produkter eller tjänster till dig. I sådant fall de hära tredje partier är 

förbjudna att använda de hära uppgifter till någat annat vad är nödvändig för att tillhandhålla 

produkter och tjänster till dig.  

I alla fall var korsgränsa överföring av personuppgifter är gjort vi bekräftar att ett tillräckligt 

nivå skydd är försäkrad för personuppgifter att vara överfört utanför Schweiz och EEA. I 

några specifika saker när sådant nivå skydd är inte försäkrad vi ska få ditt samtycke före eller 

establera ett anvtalsrättlig ram med mottagaren av personuppgifter eller tillräckliga 

garanteringer som försäkrar ett tillräckligt nivå skydd utomlands. Du kan be tillgång till en 

kopi om de hära skydd genom att kontakta oss. 

Vi informerar dig att några partners mottagande personuppgifter kan vara 

informationbesiktningsmanner vad betyder att de är ansvariga för de hära uppgifter och att 

behandling av dina uppgifter går enligt deras integritets policy. Den här policin du kan hitta 

genom att kontakta de och att de rättigheterna länkade med uppgifterna du skulle vilja be 

måste vara bett om direkt till dem. Detta kan till exempel vara riktigt I fall av betalninger, 

beträgeri, skatteåterbäring och finansiella hantering (inklusivt Adyen, Global Blue, Forter, 

Cybersource), och för logistiska partnerna (till exempel beroende av länder La Poste, UPS, 

FedEx). 

 

10 Säkerhetsåtgärder  
Vi brukar strikt grundregler till dataskydd genom design och som standard och användar 

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder att begränsa till maximalt dina uppgifternas 

behandlandet lika väl som för att försäkra deras säkerhet. Särskilt och som standard bara 

personuppgifter som är nödvändiga för varje specifict ändamål av behandlingen är behandlat 



 

 

av oss och tillgång till dina uppgifter är begränsat till vad är ändamålet som krävs detaljerade 

I klausul 7 I denna policin.  

Angående specifik någon betalning transaktioner som är gjort med dina betalningsuppgifter är 

krypterade med SSL teknologi. 

 

11 Dina val 

Vi kämpar för att tillhandhålla dig de bästa val angående dina personuppgifter som du ger oss 

eller som på annat sätt är samlat om dig särskilt genom våra Webbsidor. De fäljande 

mekanismer ger dig följande kontrol om dina personuppgifter.  

Angående cookier och likadana teknologier: du kan inställa din webbläsare att neka alla eller 

några webbläsare cookier eller att bevisa dig  när cookier blir använt såsom markert under 

klausul 3 och 4 ovan. 

Om du ger ditt samtycke till att motta information om TAG Heuer offert och nyheter du kan 

berätta oss det genom de relevanta kryssrutor befunnit I registrationsblankettet eller att svara 

positivt till de frågor ställd av våra TAG Heuer butik representanter. 

Om du bestämmer att du inte längre önskar att motta sådant kommunikation du kan efteråt 

skriva dig ut på det nästa måte: 

- Genom att följa anvisningen gett I varje e-post kommunikation 

- Från ditt My TAG Heuer konto 

- Genom KONTAKTA OSS sida på TAG Heuer webbsidan 

https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakta oss, kategori Personuppgifter) 

Ta hansyn till att även du avanmälar dig du fortfarande kan motta administrativa 

kommunikationer från oss till exempel beställning eller andra transaktion bekräfelser, 

anmälan om dina konto aktiviteter (t. ex konto bekräftelse, passord änfring osv). 

 

12 Dina rättigheter  
Du har rätt att be tillgång till information om dina personuppgifter vilka vi behandlar. Om du 

har ett My TAG Heuer medlemskonto du får tillgång, kolla, korrigera och uppdatera dina 

personuppgifter alltid genom att komma åt kontot på Webbsidorna. Eventuellt I alla fall du 

kan kontakta oss på:  

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

Du kan också ha rätt att be att vi:  

- Korrigerar eller raderar dina peresonuppgifter eller begränsa databehandling; 

- Överföra dina personuppgifter till en tredje parti;  

- Avbrytar behandla dina personuppgifter I sådant fall litar på ditt samtycke och har 

inget annat legalt bas för att fortsätta behandla dina uppgifter; 

- Abrytar att använda dina personuppgifter för att bygga din kundprofil; I sådant fall du 

ska inte längre njuta av anpassade offert eller tjänster; 

- Sluta att skicka dig information om våra offert och nyheter. 

Alla tillgånger, korregering och radering begäran kan vara sänt med vanligt post samman med 

dina kontaktdetaljer (telefonnummer och e-post adress) till adressen berättat I början av den 



 

 

här policyn. Vi kan be dig att bevisa identititeten (kopi från en officiell 

identifikationsdokument som visar ditt namn och födelseort). 

Begäran är gratis såvida din begäran är inte obefogad eller överdriven (t. ex om du redan har 

bett sådana personuppgifter många gånger inom de sista 12 månader eller om begäran skapar 

en jätte stor arbetslastning). I sådant fall vi kan be dig en vettig avgift för tjänsten enligt 

gyldig dataskyddlagstiftning.  

Vi rekommenderar dig att kontakta oss om du känner dig att dina personuppgifter är varit 

misbehandlade eller om vi har misslyckat med att uppfylla dina förväntningar. 

 

13 Uppdateringar till Policy 
Vi kan göra en revy eller uppdatera Policyn ibland. Alla ändringar till den här policyn ska 

träda I kraft vid publiseringen av anmält Policy på våra Webbsidor.  

 

14 Jurisdiktion och gällande rätt 

Den här Policyn och alla saker uppstående från eller relaterade till den här Policyn ska vara 

bestämd av materiella lagar I Schweiz utan  without beaktande av lagkonflikter och principer i 

detta.  

Någon controvers, anspråk eller klagomål mellan dig och oss uppstående från den här Policin 

ska vara underställd de exklusivt jurisdiktion av Neuchatels domstol I Schweiz och varje parti 

härmed oåterkalleligt ger sitt samtycke till jurisdiktionen och plats av sådan domstol. 

 

 

15 Kontakt  
Ifall du har frågor eller begäran angående dina personuppgifter vänligen kontakta vår 

Personuppgiftsombud genom https://www.tagheuer.com/contact/ (Kontakta oss, kategori 

Personuppgifter) 

Vänligen märka att TAG Heuers representant, filial av LVMH Swiss Manufacturers I EU är: 

LVMH Montres & Joaillerie SAS – 7 rue Scribe – 75009 Paris (France)  


