DATABESKYTTELSE
Continental Dekk Norge AS behandler dine data i forbindelse med rekruttering av deltakere for
Dekktesterne 2019 i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.
1. Generelt
Personlige data som er oppgitt av deg, samles inn, behandles og brukes av Continental Dekk Norge AS
innenfor rammen av rekrutteringsprosessen i Dekktesterne 2019. I den utstrekning det er nødvendig for
gjennomføring av avtalen, kan dataene videreføres til selskapene knyttet til Continental Dekk Norge AS’ i
henhold til §§ 15 og ff. av den tyske aksjeselskapsloven som angitt i Bindings Corporate Rules of
Continental. Hvis tillatt og / eller foreskrevet ved lov, kan dataene bli vurdert for rapporteringsformål
(for eksempel statistikk).
Dine data vil bli samlet inn, behandlet og brukt utelukkende i samsvar med gjeldende
databeskyttelsesforskrifter (for eksempel ditt samtykke). Når vi har valgt deltakere til Dekktesterne 2019
vil vi slette alle data innhentet i rekrutteringsfasen innen 3 mnd.
For å sikre levering av tjenester overfører vi data til vår leverandør, Marvelous Norge, Grundingen 2,
0250 Oslo. Marvelous samler og behandler dine personlige data på våre vegne i den utstrekning dette er
nødvendig for å gjennomføre kontrakten (på grunnlag av en databehandlingsavtale).
I henhold til lovbestemmelsene behandles alle dine data som strengt konfidensielle.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Videre vil dine personlige data som er oppgitt i søknaden bli sendt videre til selskapet (Marvelous Norge)
for gjennomføring eller administrasjon av rekruttering for Dekktesterne 2019. Selskapet (Marvelous
Norge) samler og behandler dine personlige data på våre vegne, forutsatt at dette er nødvendig for
implementering eller administrasjon av rekruttering for Dekktesterne 2019.

2 Innsamling og behandling av data
Continental Dekk Norge AS lagrer personopplysninger og informasjon knyttet til rekruttering dersom
samtykke til dette er gitt. Dataene som er lagres er navn, adresse, fødselsdato, dekkdimensjoner på
vinterdekk og sommerdekk, registreringsnummer, og navn på sosiale medier.
Personlige brukerdata er utelukkende brukt til å behandle henvendelser i sammenheng med samtykke
gitt eller i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter. Basert på juridiske krav har Continental
håndhevet globale, ensartet og interne databeskyttelsesregler (Binding Corporate Rules) som regulerer
beskyttelsen av dine personlige data.

Continental Dekk Norge lagrer data som er lagt inn på nettsteder og / eller data som er oppgitt for
prosessen som navn, firma, e-postadresse, adresse og telefon bare med det formål å kommunisere
personlig med deg. Dataene lagres og / eller brukes utelukkende for å behandle din forespørsel / klage /
deltakelse i hendelsen. Dine data blir slettet når behandling av din forespørsel / klage er ferdig
behandlet, forutsatt at denne slettingen ikke er i strid med lovbestemte plikter for å beholde registre.

3 Den registrertes rettigheter

3.1 Vær oppmerksom på at du som registret i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning (EU
GDPR) har følgende rettigheter i forbindelse med behandling av dine personopplysninger:

Informasjonsrettigheter i henhold til Artikkel 13 og Artikkel 14 EU GDPR
Retten til tilgang i henhold til Artikkel 15 EU GDPR
Rett til endring i henhold til Artikkel 16 EU GDPR
Rett til å slettes i henhold til Artikkel 17 EU GDPR
Rett til begrensning av behandling i henhold til Artikkel 18 EU GDPR
Rett til data portabilitet under 20 EU GDPR

Hvis du har spørsmål om dette, vennligst kontakt vår databeskyttelses overvåker via e-post på:
dataprotection@conti.de

à VIKTIG MEDDELELSE TIL DE ANSVARLIGE FOR PROSEDYREN: Det kan hende du må
verifisere om det i henhold til lokal lov skal tas hensyn til flere landspesifikke regler / registrerte
rettigheter.

3.2 I samsvar med artikkel 21 EU GDPR har du rett til å trekke samtykke til innsamling, behandling /
lagring og bruk av dine personlige data når som helst. Samtykke må trekkes tilbake ved å skrive til
Continental Dekk Norge AS, Postboks 115 Bryn, 0611 Oslo eller ved å sende en e-post til
firmapost@conti.de.

3.3 Du kan alltid kontakte våre databeskyttelses-ansvarlige skriftlig (inkludert via e-post) med spørsmål
eller klager. E-post: dataprotection@conti.de. Du kan også kontakte relevante myndigheter, hvis
tilgjengelig.

3.4 AUTOMATISK BESLUTNING I INDIVIDUELLE SAKER, INKLUDERT PROFIL, Artikkel 22 EU GDPR: Skal
verktøy brukt / prosedyrer i henhold til artikkel 22 EU GDPR søke, er samordning med
databeskyttelseskontoret obligatorisk.

4 Beskyttelse av lagrede data
Vårt firma og SERVICE PROVIDER benytter tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å
beskytte de personlige dataene du gir fra manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang til uautoriserte
personer. Sikkerhetstiltakene blir kontinuerlig forbedret og tilpasset i henhold til den nyeste
teknologien. Dataene som ikke er kryptert, kan potensielt ses av tredjeparter. Av denne grunn vil vi
påpeke at sikker overføring ikke kan garanteres når det gjelder dataoverføring via Internett (for
eksempel via e-post). Følsomme data bør derfor ikke overføres i det hele tatt eller bare via en sikker
forbindelse (SSL). Hvis du får tilgang til sider og filer og deretter blir bedt om å legge inn
personopplysninger, må du være oppmerksom på at overføring av slike data via Internett ikke er sikkert
og at det er fare for at det kan sees og manipuleres av uvedkommende.

--------------------------------- End of the general section of the Data Protection Notice ------------------

