GDPR-MEDDELELSE FOR WEBSITE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE
OPLYSNINGER
Sidst ændret: 21. maj 2018
MTD Products AG ("MTD", "vi", "os", "vores") mener, at det er vigtigt, at du forstår, hvordan vi
indsamler, opbevarer, deler og anvender ("behandler") oplysninger fra og om besøgende på vores
website, kunder og sælgere. Denne GDPR-politik om beskyttelse af personlige oplysninger
("meddelelse") beskriver sammen med vores cookie-politik, hvordan vi indsamler, bruger og deler
personlige og upersonlige data indsamlet gennem www.mtdproducts.eu, portal.mtdproducts.eu,
portal.arnoldproducts.eu, portal.wolf-garten.eu, my.cubcadet.eu, my.wolf-garten.eu ("website") eller i
forbindelse med vores virksomhedsaktiviteter foretaget andet sted, hvor vi fungerer som
registeransvarlig for disse data, og når behandlingen af disse er reguleret af EU’s generelle forordning
om databeskyttelse (GDPR). Denne meddelelse kan opdateres fra tid til anden, og i dette tilfælde vi
vil meddele dig herom på forhånd, som beskrevet mere detaljeret længere nede i denne meddelelse.
Med henblik på GDPR er MTD registeransvarlig for eventuelle personlige data indsamlet fra dig på
vores website eller på anden måde med det formål at lave forretning eller udvikle vores forretning
med dig. Med henblik på denne meddelelse betyder personlige data alle former for oplysninger
vedrørende en identificeret eller identificerbar person.
MTD’s website giver links til eksterne websites fra tredjepart på internettet. Denne meddelelse gælder
ikke de oplysninger, der indsamles, lagres, deles eller distribueres af tredjeparters websites. MTD er
ikke ansvarlig for indholdet eller designet af disse websites og er således ikke ansvarlig for deres
nøjagtighed, fuldstændighed eller kvaliteten af de oplysninger, der er tilgængelige der, og tager
kraftigt afstand fra indholdet på disse websites. Vi er i særdeleshed ikke ansvarlige for eventuelle
links på websitet til eksterne websites og deres indhold, eller hvordan disse tredjeparter foretager
behandlingen af dine personlige data. For yderligere oplysninger om sådanne politikker og procedurer
fra tredjeparter opfordrer vi dig til at gennemgå politikken om beskyttelse af personlige oplysninger
for de forskellige websites fra tredjeparter.
Personlige data, du oplyser
For at få adgang til eller anvende dele af vores website eller nyde dets fulde funktionalitet eller på
anden måde føre forretning med os eller forsøge at lave forretning med os, kan vi bede dig om at
oplyse os om visse personlige data på følgende måder:
•
•
•
•
•
•
•
•

ved at udfylde formularer (f.eks. en "Kontakt os"-formular) på vores website ved at hente
dokumentation fra vores website;
ved at abonnere på nyhedsbreve eller anden kommunikation (herunder vores
supportchatfunktioner);
ved at interagere i vores fællesskabsfora
ved at interagere med os gennem sociale medier
ved at deltage i en undersøgelse for vores kundesupporttjenester
ved at søge efter lokationer for tredjepartsdistributører, der sælger vores produkter
ved at korrespondere med os via telefon, e-mail eller anden brug af vores kontaktoplysninger;
eller
ved at ansøge om et job eller praktikophold ved at sende din ansøgning via e-mail eller
almindelig post til de kontaktoplysninger, der er angivet på vores respektive
rekrutteringswebsite, eller ved at ansøge gennem vores rekrutteringsplatform.

Typisk vil typen af personlige oplysninger, du giver os, inkludere navn, titel, akademisk grad,
akademiske certifikater, adresse, kontaktoplysninger, fødselsdato/-år, beskrivelse af profession, sektor
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eller virksomhedsaktivitet samt eventuelle personlige oplysninger, der er nødvendige for at løse
eventuelle forespørgsler eller klager. Hvis du ansøger om et job eller et praktikophold kan du i
overensstemmelse med gældende love blive bedt om at fremskaffe eventuelle yderligere oplysninger,
f.eks. om din uddannelse, ansættelseshistorik og ret til at arbejde i henhold til en specifik meddelelse
om beskyttelse af personlige oplysninger for jobkandidater.
Disse personlige data er nødvendige for at indgå kontrakt med dig (f.eks. ved foregribelse af en
ansættelseskontrakt eller serviceaftale) eller for at indgå en kontrakt med dig (såsom for at levere
tjenester på din anmodning), og mangel på at give sådanne oplysninger kan resultere i vores
manglende evne til at levere de anmodede tjenester eller produkter eller overveje din jobansøgning.
Personlige data, vi indsamler fra dig automatisk
Når du besøger vores website, indsamler vores server automatisk visse browser- eller
enhedsgenererede oplysninger, som i nogle tilfælde kan udgøre personlige data, herunder, men ikke
begrænset til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dit domæne;
din IP-adresse;
datoen og tidspunktet for dit besøg på vores website og varigheden af dette;
din browsertype;
dit operativsystem;
dine sidebesøg;
oplysninger fra tredjeparter;
andre oplysninger om din computer eller enhed;
internettrafik;

Vi anvender ikke disse automatisk indsamlede oplysninger i et forsøg på at identificere dig ved navn,
og vi forbinder dem ikke med oplysninger, du giver frivilligt, som detaljeret nedenfor.
Cookies
Vores website anvender cookies. Yderligere oplysninger om vores brug af cookies kan findes i vores
cookie-politik [http://www.mtdproducts.eu/Corporate_Policy.aspx].
Derfor anvender vi personlige data
Vi vil kun behandle og anvende dine personlige data, hvis der er begrundelse herfor. Følgende er en
oversigt over begrundelser for behandling af personlige data, og hvorfor vi anvender dine personlige
data. Yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personlige data, kan gives i en separat
meddelelse eller kontrakt.
•

•
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Begrundelse – Behandlingen er nødvendig for at udføre en kontrakt med dig eller tage skridt
til at indgå en kontrakt på din anmodning:
For at give dig dokumentation eller kommunikationer, du har anmodet fra os; for at tilbyde
eftersalgssupport; for at behandle og fuldende visse transaktioner, der involverer websitet, og
mere generelt transaktioner, der involverer MTD’s produkter og tjenester; for at gennemgå
din jobansøgning eller for at give dig produktoplysninger, du har anmodet om; for at udføre
en kontrakt, som du har indgået med os;
Begrundelse – Behandlingen er nødvendig, for at vi kan opfylde en relevant retlig
forpligtelse: For at bevare regnskabsbilag og bevis på onlinesalg eller for at verificere
ansættelsesberettigelse;

•

•

Begrundelse – Behandlingen er i vores legitime interesse, som ikke tilsidesættes af dine
interesser og grundlæggende rettigheder:
For at sende dig materialer vedrørende MTD’s produkter og tjenester, som vi mener kan
interessere dig; for at evaluere transaktioner, der involverer websitet eller vores produkter og
tjenester; for at drive, evaluere, vedligeholde, forbedre og udvikle websitet (herunder ved at
overvåge og analysere tendenser, adgang til og brug af websitet til annoncering, marketing og
markedsundersøgelse); for at evaluere og forbedre vores produkter og tjenester generelt; for at
tilpasse vores website til brugernes behov; for at interagere med dig vedrørende begivenheder,
promotioner samt websitets og MTD’s produkter og tjenester; for at sende dig
marketingskommunikation kan vi f.eks. anvende kontaktoplysninger, såsom din e-mailadresse
for at sende dig nyhedsbreve, specielle tilbud eller promotioner eller for på anden måde at
kontakte dig om MTD eller tredjepartsprodukter, som du allerede anvender, eller information,
vi mener kan interessere dig; for at korrespondere med brugere for at løse deres problemer
eller klager; for at beskytte og sikre sikkerheden af websitet samt fortrolige og proprietære
oplysninger om MTD og MTD-medarbejdere; for at administrere, beskytte imod og
undersøge svindel, risikoeksponering, reklamationer og andre forpligtelser, herunder, men
ikke begrænset til, overtrædelse af vores kontraktvilkår eller love eller bestemmelser; for at
dele dine personlige data med tredjeparter i forbindelse med potentielt eller aktuelt salg af
vores virksomhed eller nogle af vores aktiver eller dem tilhørende et associeret selskab, i
hvilket tilfælde personlige data, vi opbevarer om vores brugere, kan være et af de overførte
aktiver; eller
Berettigelse – Du har givet tilladelse til behandlingen:
At omtale dig på vores website som en tilfreds kunde.

Hvis begrundelsen for behandling er vores legitime interesser, er disse interesser at anvende data for
leverandør, kunde og websitebruger for at udføre og udvikle vores virksomhedsaktiviteter med dem
og med andre, herunder ved at forbedre vores produkter og tjenester for at forbedre vores ydeevne og
rentabilitet for vores medarbejdere, rådgivere, aktionærer og interessenter i almindelighed. Vi gør
dette ved at begrænse brugen af personlige data til disse formål, der strengt støtter vores
forretningsførelse og -udvikling inden for rimelig forventning af de involverede individer.
MTD vil ikke sælge eller leje dine personlige data til tredjeparter.
Direkte marketing
Vi kan anvende dine personlige data til at sende dig direkte marketingkommunikation med jævne
mellemrum om vores produkter og tilknyttede tjenester, som vi mener kan interessere dig. Dette vil
være i form af e-mail, post SMS eller målrettede online annoncer. Vi begrænser direkte marketing til
et rimeligt og forholdsmæssigt niveau baseret på de oplysninger, vi har om dig.
Hvis dit samtykke er nødvendigt, vil vi bede om dette.
Du har ret til når som helst at stoppe modtagelsen af direkte marketing – du kan gøre dette ved at
følge frameldingslinkene i den elektroniske kommunikation (såsom e-mail), du modtager fra os, ved
at kontakte os eller ved at sende en e-mail til datenschutz@mtdproducts.com. Hvis du fravælger
modtagelsen af marketingkommunikationer, kan MTD stadigvæk fortsætte med at sende dig
transaktionelle eller servicerelaterede kommunikationer, såsom servicemeddelelser og administrative
meddelelser. Hvis du ikke ønsker at modtage disse, har du mulighed for at annullere din konto ved at
logge ind og bruge kontoadministrationsindstillingerne (hvis det er relevant) eller ved at sende en email til datenschutz@mtdproducts.com.
Vi kan også anvende dine personlige data til at tilpasse eller personalisere annoncer, tilbud og
indhold, der er tilgængeligt for dig baseret på din brug af vores website eller andre
mobilapplikationer, platforme eller tjenester, og analysere effektiviteten af disse annoncer, tilbud og
indhold samt din interaktion med dem. Vi kan også anbefale dig indhold baseret på oplysninger, vi
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har indsamlet om dig og dine visningsvaner. Dette udgør "profilering".

Videregivelse af personlige data
Vi er en del af den globale MTD-gruppe, og fra tid til anden vil det være nødvendigt at dele dine
personlige data med vores associerede selskaber for de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi kan også
udpege tredjepartsleverandører af tjenester (som vil drive virksomhed i henhold til vores
instruktioner) for at hjælpe os med at levere oplysninger, produkter eller tjenester til dig, til at drive og
administrere vores forretning eller for at administrere og forbedre vores produkter, tjenester eller
websitet. MTD kan dele dine personlige data med disse associerede selskaber og tredjeparter for at
udføre tjenester, som tredjeparterne er blevet engageret af MTD til at handle på vores vegne,
underlagt passende kontraktuelle begrænsninger og sikkerhedsforanstaltninger, eller hvis vi mener, at
det er rimeligt nødvendigt for at forhindre skade eller tab, eller hvis vi mener, at videregivelsen vil
fremme en efterforskning af mistænkte eller reelle ulovlige aktiviteter.
Hvis dine personlige data overføres til andre MTD-datterselskaber eller til tredjepartsleverandører
uden for EU, vil vi tage skridt for at sikre, at dine personlige data modtager samme
beskyttelsesniveau, som hvis de forblev inden for EU, herunder ved at indgå dataoverførselsaftaler
ved brug af standardkontraktuelle paragraffer godkendt af EU-kommissionen eller ved at henholde os
til certificeringsordninger som f.eks. EU – US Privacy Shield. For overførsel af personlige data
blandt associerede MTD-selskaber har vi indført standardkontraktuelle paragraffer godkendt af EUkommissionen. Listen over alle de lande, hvortil dine personlige oplysninger kan overføres, og
hvorvidt landet drager fordel af en beslutning fra Europa-Kommissionen, der fastslår, at det
pågældende land yder tilstrækkelig beskyttelse af personlige data, er angivet nedenfor. Du har ret til at
få yderligere oplysninger om den mekanisme, under hvilken dine personlige data overføres til uden
for EU, ved at kontakte os på datenschutz@mtdproducts.com.
Land
Israel
Rusland
Schweiz
USA

Europa-Kommissionens beslutning om tilstrækkelig
beskyttelse modtaget
Ja
Nej
Ja
Nej

MTD forbeholder sig retten til at lagre eventuelle oplysninger, du giver, som ikke anses for værende
personlige data, eller som ikke på anden måde er underlagt kontraktuelle begrænsninger.
Børn
Websitet er ikke til brug af børn under 13 år, og MTD indsamler, opbevarer, deler eller bruger ikke
forsætligt personlige data for børn under 13 år. Hvis du er under 13 år, bør du ikke angive nogen form
for personlige oplysninger, selv om websitet beder dig om gøre det. Hvis du er under 13 år, og du har
oplyst personlige data, skal du bede din forælder eller værge om at meddele MTD herom, og vi vil
slette alle sådanne personlige data.
Sikkerhed
MTD bestræber sig på at sikre og beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, forkert brug
eller videregivelse, uautoriseret ændring eller ulovlig destruktion eller utilsigtet tab, og MTD
anvender og vedligeholder visse rimelige processer, systemer og teknologier for at gøre dette. Du
anerkender dog, at ingen overførsel over internettet er fuldstændig sikker eller fejlfri, og at disse
processer, systemer og teknologier, der anvendes og vedligeholdes af MTD, kan gøres til genstand for
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et kompromis. Vi kan således ikke holdes ansvarlige for uautoriseret eller utilsigtet adgang, der er
uden for vores kontrol.
Opbevaring af dine personlige data
Vi anvender en generel regel om kun at opbevare de personlige data, vi behandler, så længe det er
nødvendigt for at opfylde de formål, for hvilke de blev indsamlet. Generelt opbevarer vi dine
personlige data i en tidsperiode, der svarer til en forældelsesregel, som angiver perioden, under
hvilken der kan fremsættes retskrav. Vi vil f.eks. opbevare dine personlige data under perioden for
forældelsesreglen for at bevare en nøjagtig optegnelse over dine forretninger med os. Under visse
omstændigheder kan vi dog opbevare personlige data i andre tidsperioder, f.eks. hvis MTD er
forpligtet til at gøre dette i henhold til juridiske, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav, eller af
en juridisk proces, juridisk myndighed eller anden regeringsmyndighed, der har bemyndigelse til at
fremsætte anmodningen, så længe det er nødvendigt.
Dine rettigheder
•

Ret til adgang, ændring og sletning - du har ret til at anmode om adgang til og en kopi af alle
de personlige data, vi opbevarer om dig, at anmode om ændring af eventuelle forkerte data
vedrørende dig og at anmode om sletning af dine data under visse omstændigheder

•

Ret til at tilbagetrække tilladelse - hvis det er relevant, har du når som helst ret til at trække
din tilladelse tilbage. Hvis du f.eks. ønsker at framelde dig modtagelsen af elektronisk
marketingkommunikation, så brug "frameldingslinket", der er angivet i vores e-mails eller
kontakt os direkte, og vi vil stoppe med at sende sådanne kommunikationer.

•

Dataportabilitet - hvis vi behøver din tilladelse (som begrundelse for behandling), eller hvis
behandling er nødvendig for at udføre en kontrakt, du er del af, eller for at tage skridt på din
anmodning før indgåelse af kontrakt, og de personlige data er behandlet automatisk, så har du
ret til at modtage alle sådanne personlige data, som du har givet os, i et struktureret, typisk
anvendt og maskinlæseligt format, ligesom du også har ret til at bede os sende det til en anden
registeransvarlig, hvor dette er teknisk muligt.

•

Ret til begrænsning af databehandling - du har ret til at begrænse vores behandling af dine
personlige data (dvs. kun tillade opbevaring), hvis:
o

du bestrider nøjagtigheden af de personlige data, indtil vi har taget tilstrækkelige
skridt til at korrigere dem eller verificere deres nøjagtighed;

o

hvis behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker, at vi sletter de personlige data;

o

hvis vi ikke længere behøver dine personlige data til behandlingsformål, men du
behøver sådanne personlige data til påvisning, udøvelse eller forsvar af retskrav; eller

o

hvis du har modsat dig behandling begrundet med legitim interesse (se nedenfor), og
der afventer verificering af, hvorvidt vi har overbevisende retlig grund til at fortsætte
behandlingen.

Hvis dine personlige data er underlagt begrænsning, vil vi kun behandle dem med din
tilladelse eller i forbindelse med påvisning, udøvelse eller forsvar af retskrav.
•

Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden for dit sædvanlige opholdssted,
arbejdssted eller sted for den påståede overtrædelse, hvis du mener, behandlingen af dine
personlige oplysninger overtræder gældende lov.
•

5

Ret til at modsætte dig behandling (herunder profilering) baseret på legitim
interesse - hvis vi henholder os til legitime interesser for at behandle personlige
data, så har du ret til at modsætte dig denne behandling. Hvis du modsætter dig,

skal vi stoppe behandlingen, medmindre vi kan fremvise overbevisende legitime
grunde til behandlingen, der underkender dine interesser, rettigheder og frihed,
eller hvis vi skal behandle de personlige data til at påvise, udøve eller forsvare
retskrav. Hvis vi henholder os til vores legitime interesse som basis for
behandlingen, så mener vi, at vi kan påvise sådanne overbevisende legitime
grunde, men vi vil overveje hvert enkelt tilfælde på et individuelt basis.
•

Ret til at modsætte dig direkte marketing (herunder profilering) - du har ret til at
modsætte dig vores brug af dine personlige data (herunder profilering) til direkte
marketingsformål, som f.eks. når vi anvender dine personlige data til at invitere
dig til produktdemonstrationer.

Du bedes sende en e-mail til datenschutz@mtdproducts.com eller kontakte os som angivet i
Kontaktoplysninger nedenfor, hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, eller hvis du har
spørgsmål eller klager vedrørende behandlingen af dine personlige data eller denne meddelelse.
Ændringer i denne meddelelse
Eventuelle ændringer eller opdateringer, vi foretager i denne meddelelse, vil blive offentliggjort på
denne side på forhånd. For andre ændringer bedes du regelmæssigt kontrollere, om der er
opdateringer eller ændringer i denne meddelelse.
Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne meddelelse, eller du ønsker at udøve nogle af dine
rettigheder, bedes du kontakte os på:
MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23
D-66129 Saarbrücken
Tyskland
Telefon +49 6805 79-0
Fax +49 6805 79-442
E-mail: datenschutz@mtdproducts.com
eller
Personaleafdeling
Telefon +49 6805 79-0
Telefax +49 6805 79-229
E-mail personal@mtdproducts.com
Vi har en databeskyttelsesofficer, som kan kontaktes på:
netvocat® GmbH
Großherzog-Friedrich-Str. 40
D-66111 Saarbrücken
Telefon: +49 (0) 681 93877277
Fax: +49 (0) 681 93877278
E-mail: info@netvocat.de
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