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Axalta GmbH på vegne av seg selv og sine datterselskaper med kontorer i Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal,
Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland og Østerrike. Axalta samler inn, lagrer, deler, bruker og
behandler på annen måte informasjon fra og om besøkende på dette nettstedet, kunder og leverandører gjennom nettstedet eller gjennom våre
forretningsaktiviteter som utføres offline. Denne erklæringen gjelder ikke for informasjon som samles inn, lagres, deles eller distribueres av tredjeparters
nettsteder. Denne erklæringen kan bli oppdatert fra tid til annen.

I henhold til gjeldende personvernlovgivning er Axalta behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn fra deg på nettstedet, eller på
annen måte, med det formål å drive eller utvikle vår virksomhet med deg. I denne erklæringen sikter personopplysninger til all informasjon knyttet til en
identifisert eller identifiserbar person, og i jurisdiksjoner der det er aktuelt, til en identifiserbar, eksisterende juridisk person.
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Informasjon vi innhenter automatisk
Når du besøker nettstedet vårt, samler serveren vår automatisk inn visse nettleser- eller enhetsgenererte opplysninger, som i noen tilfeller kan utgjøre
personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til:

domenet ditt;
IP-adressen din;
dato, klokkeslett og varighet for besøket;
nettlesertypen din;
operativsystemet ditt;
sidebesøkene dine;
annen informasjon om datamaskinen eller enheten;
Internett-trafikk;
din brukeratferd (f.eks. hvordan du samhandler med nettstedet).

Vi bruker ikke denne automatisk innsamlede informasjonen til å prøve å identifisere deg ved navn, og vi knytter den ikke til den informasjonen du oppgir
frivillig, som beskrevet nedenfor.

http://localhost:4513/content/sphr_no/no_NO.html


Informasjon du oppgir
For å få tilgang til eller bruke visse deler av nettstedet eller benytte alle funksjonene på nettstedet, eller på annen måte drive forretninger med oss eller
søke om å drive forretninger med oss, kan du bli bedt om å gi oss visse personopplysninger på følgende måter:

ved å fylle ut skjemaer (for eksempel et «Kontakt oss»-skjema) på nettstedet vårt eller på en messe eller et annet sted vi driver virksomhet;
ved å fullføre en undersøkelse, sende en forespørsel, stille et spørsmål, registrere deg på nettstedet vårt eller gjøre en bestilling;
ved å laste ned dokumentasjon fra nettstedet vårt;
ved å abonnere på nyhetsbrev eller annen kommunikasjon;
ved å korrespondere med oss via telefon, e-post eller på annen måte ved hjelp av våre kontaktopplysninger; eller

Vanligvis kan personopplysningene du gir oss, innbefatte navn, bedriftsnavn, forretningsadresse, telefonnummer og e-postadresse, i tillegg til
eventuelle personopplysninger som er nødvendige for å håndtere eventuelle henvendelser eller klager.  Når du søker på en jobb eller
praksisplass, vil du bli bedt om å oppgi visse tilleggsopplysninger, for eksempel om din utdannelse, ansettelseshistorikk og rett til å
arbeide, i henhold til en spesifikk personvernerklæring for jobbkandidater.

Vi vil gi deg beskjed når vi trenger personopplysninger for å inngå en kontrakt med deg (for eksempel i påvente av en arbeidskontrakt eller en
tjenesteavtale) eller for å gjennomføre en kontrakt med deg (for eksempel å yte tjenester du ber om). Hvis du unnlater å oppgi informasjon eller trekker
tilbake et tidligere gitt samtykke, kan det være at vi ikke kan levere forespurte tjenester eller produkter eller vurdere din søknad om ansettelse.

Sporing/analyse
Vi bruker en programvare for nettsporing og -analyse for å bestemme bruksfrekvensen og antall personer som besøker nettstedet vårt. I denne
sammenhengen samler vi ikke inn personopplysninger som kan avsløre identiteten din til oss. Det er bare IP-adressen du bruker når du besøker
nettstedet vårt, som vil bli behandlet. Disse dataene vil bare bli brukt i samlet form for statistiske formål og til å videreutvikle nettstedene våre, der dette
er lovlig.

Programvaren for nettsporing og -analyse drives av en tredjepartsleverandør – Webtrekk GmbH i Berlin i Tyskland – på grunnlag av en avtale med
Axalta, LLC for alle Axalta-konsernets selskaper.

Du kan når som helst velge å motsette deg innsamling og bruk av de ovennevnte opplysningene for statistiske formål og videreutvikling av nettstedene
våre, ved enten:

·         å deaktivere «spor brukere»-innstillingen i nettleseren din eller

·         ved å bruke utmeldingsmekanismen som er levert av Webtrekk GmbH her

Sosial bokmerking
Dette nettstedet inneholder «AddThis»-tillegg som gjør det mulig å dele nettstedinnhold via et utvalg sosiale nettverk eller andre nettsteder. AddThis
bruker informasjonskapsler (se nedenfor) og samler inn visse opplysninger (f.eks. tidspunktet for din bruk av AddThis-tillegget eller språkinnstillingene i
nettleseren din) som behandles av AddThis, LLC i USA. Mer detaljert informasjon om innsamling, behandling og bruk av data og informasjon fra
AddThis, LLC finner du på www.addthis.com/privacy. Axalta verken samler inn, behandler eller bruker denne informasjonen.

Du kan velge å motsette deg innsamling og bruk av den ovennevnte informasjonen fra AddThis, LLC ved å bruke utmeldingsmekanismen som
finnes her.

Begge tredjepartsleverandørene våre er engasjert på grunnlag av en avtale med Axalta, LLC for alle Axalta-konsernets selskaper. Deres programvare
for nettsporing og analyse gjør bruk av såkalte analyseinformasjonskapsler, som vi bare vil bruke med ditt samtykke. (For mer informasjon om
analyseinformasjonskapsler, se avsnittet om informasjonskapsler nedenfor.)

Informasjonskapsler
«Informasjonskapsler» er små filer som gjør det mulig for oss å lagre individuell informasjon knyttet til datamaskinen eller andre enheter som brukes til å
få tilgang til nettstedet vårt. Informasjonskapsler hjelper oss f.eks. med å bestemme bruksfrekvensen og antall personer som besøker nettstedet vårt, og
å lage tjenestene våre så praktiske og effektive som mulig for deg.

Ulike typer informasjonskapsler. Øktsinformasjonskapsler lagres bare midlertidig under en nettleserøkt og slettes fra den besøkendes enhet når
nettleseren er lukket. Vedvarende informasjonskapsler lagres på enheten din i en fast forhåndsbestemt tidsperiode (vanligvis flere måneder) og
slettes ikke når nettleseren lukkes. Vedvarende informasjonskapsler brukes når vi må kunne gjenkjenne enheten din i mer enn én nettlesingsøkt.

Førsteparts informasjonskapsler angis av nettstedet du besøker, og de kan bare leses av dette nettstedet. Tredjeparts informasjonskapsler angis ikke
av eieren av nettstedet du besøker, men av en annen organisasjon. For eksempel kan annonsører og andre tredjeparter bruke sine egne
informasjonskapsler når du klikker på en annonse eller lenke på nettstedet vårt, eller vi kan engasjere et tredjeparts analyseselskap som vil sette opp
sin egen informasjonskapsel til å utføre denne tjenesten.

De ulike typene informasjonskapsler kan kategoriseres som følger:

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som er nødvendige for driften av nettstedet, for eksempel for å ivareta sikkerheten. Andre
nødvendige informasjonskapsler gjør det mulig for oss å tilby funksjoner eller tjenester som du uttrykkelig ber om. Disse informasjonskapslene krever
ikke samtykke fra deg, og kan ikke slås av (selv om du i noen tilfeller kan endre forespørslene dine). Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere eller
varsle deg om disse informasjonskapslene, men enkelte deler av nettstedet vil kanskje ikke fungere hvis du blokkerer disse typene informasjonskapsler.

Funksjonelle informasjonskapsler brukes til å gi deg visse funksjoner ved å registrere valg og innstillinger du gjør i forbindelse med tjenestene våre,

https://mapp.com/privacy/
http://www.addthis.com/privacy
http://www.addthis.com/privacy/opt-out


Funksjonelle informasjonskapsler brukes til å gi deg visse funksjoner ved å registrere valg og innstillinger du gjør i forbindelse med tjenestene våre,
lagre preferansene dine over tid og gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet, slik at vi kan tilby deg en bedre opplevelse på nettstedet. Vi vil
bare lagre og bruke funksjonelle informasjonskapsler på enheten din hvis du samtykker til slik lagring og tilgang. Hvis du ikke samtykker til disse typene
informasjonskapsler, vil vi ikke kunne levere deg visse funksjoner.

Analyseinformasjonskapsler gjør det mulig for oss å analysere bruken av nettstedet og forstå hvordan besøkende bruker det. Disse
informasjonskapslene gjenkjenner og samler inn informasjon om antall besøkende, sidene de viser, hvor lenge de viser sider, og hvordan de beveger
seg rundt på nettstedet når de bruker det. Dette hjelper oss til å forbedre måten nettstedet fungerer på, for eksempel ved å sikre at besøkende lett
finner det de leter etter. Vi vil bare lagre og bruke analyseinformasjonskapsler på enheten din hvis du samtykker til slik lagring og tilgang. Hvis du ikke
samtykker til disse typene informasjonskapsler, vil vi ikke kunne forbedre nettstedet vårt basert på informasjon fra besøket ditt.

Vi bruker følgende «informasjonskapsler» på nettstedene våre i forbindelse med noen av funksjonene som er beskrevet ovenfor.

Type informasjonskapsel Navn Formål     Levetid

Nødvendige informasjonskapsler .auth.axaltacs.com Denne informasjonskapselen er nødvendig
for å legge til rette for grunnleggende
nettstedsfunksjonalitet, for eksempel å
huske påloggingsstatus, og lar deg
automatisk bli logget på en Axalta-tjeneste
som du tidligere har registrert deg for.

  slettes etter  

  økten din

Funksjonelle informasjonskapsler .axaltacs.com,

.axalta.com,

.standox.com, .spieshecker.com,

.cromax.com

Disse informasjonskapslene lar Axalta
huske valg du tar, for eksempel språket ditt
eller regionen du er i, og sørger for bedre
og mer personlige funksjoner.
Informasjonen disse informasjonskapslene
samler inn, kan være anonymisert, og de
kan ikke spore nettleseraktiviteten din på
andre nettsteder.

    12 måneder

Analyseinformasjonskapsler .addthis.com Informasjonskapselen brukes til å samle
opp data for å tilby rapportering til
nettsteder som bruker AddThis. AddThis
tilbyr analyser for å hjelpe Axalta til å få en
bedre forståelse av brukerne. AddThis
bruker for eksempel en tilfeldig generert ID
som blir tildelt hver nettleser for å fortelle en
nettstedutgiver hvor mange som deler
innhold. De bruker også samlede
nettlesingsdata til å fortelle en
nettstedutgiver om det er sannsynlig at
brukerne vil dele innholdet med vennene
sine.

    13 måneder

Analyseinformasjonskapsler .statse.webtrekklive.com,
.webtrekk.com

Axalta analysesystem bruker
informasjonskapsler for å samle inn
informasjon om besøksaktivitet på
nettstedet og andre Axalta-nettjenester.
Dataene som samles inn, sendes til vår
analysepartner Webtrekk for analyse og
rapportering. Axalta bruker denne
informasjonen til å forbedre tjenestene den
gir til brukerne. Dataene brukes bare i
samlet form. Du finner mer informasjon her. 

 

    6 måneder

 

Innholdet i en informasjonskapsel er begrenset til et identifikasjonsnummer. Navn, IP-adresse eller annen informasjon om din virkelige identitet samles
bare inn i den grad det er nødvendig for driften av funksjonelle informasjonskapsler (dvs. i forbindelse med påloggingsfunksjonen).

Administrere informasjonskapsler og trekke tilbake samtykke

Administrere informasjonskapsler og trekke tilbake samtykke. Vi vil innhente samtykke til bruk av informasjonskapsler og andre sporingsteknologier på
dette nettstedet den første gangen du får tilgang til nettstedet, og hvis vi introduserer nye informasjonskapsler på nettstedet, med mindre de er
nødvendige informasjonskapsler. I så fall er det ikke påkrevd med samtykke. Når du besøker dette nettstedet, vises det en dialogboks for å informere

https://support.webtrekk.com/hc/en-us/articles/115005976069-Which-cookies-are-set-by-Webtrekk-


deg om at vi bruker slike informasjonskapsler. Da kan du gi samtykke ved å klikke på «Godta», eller du kan avslå informasjonskapsler (unntatt
nødvendige informasjonskapsler) ved å klikke på «Avslå». Du kan eventuelt klikke på lenken til informasjonskapseladministratoren for å besøke vår
plattform for samtykkeadministrasjon og angi hvilke kategorier av informasjonskapsler du vil godta, og hvilke informasjonskapsler du vil avvise.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning.

Hvis du avslår informasjonskapsler, vil vi ikke lagre disse informasjonskapslene på enheten din, bortsett fra nødvendige informasjonskapsler og en
informasjonskapsel for å huske at du ikke vil at det skal lagres informasjonskapsler når du besøker dette nettstedet.

Hvis du har akseptert informasjonskapsler, men ønsker å avslå dem (trekke tilbake samtykket) i fremtiden, kan du slette informasjonskapslene i
nettleseren din. Da vises informasjonskapselvinduet inkludert lenken til informasjonskapseladministratoren på nytt.

Du kan også deaktivere informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene til å avvise informasjonskapsler. Hvordan du gjør dette, vil avhenge av
nettleseren du bruker. Hvis du avviser informasjonskapsler, hindres nettleseren i å godta nye informasjonskapsler, i tillegg til at du kan (avhengig av
hvor sofistikert nettleserprogramvaren er) bestemme om du vil godta hver nye informasjonskapsel på en rekke forskjellige måter. Du kan også slette
alle informasjonskapsler som allerede finnes på enheten din. Hvis du gjør dette, kan det være at du må justere noen preferanser manuelt hver gang du
besøker dette nettstedet. Alle moderne nettlesere lar deg endre innstillingene for informasjonskapsler, vanligvis ved å gå til menyen for alternativer eller
preferanser i nettleseren. Bruk alternativet «Hjelp» i nettleseren for flere detaljer.

(i) Innstillinger for informasjonskapsler i Internet Explorer

(ii) Innstillinger for informasjonskapsler i Microsoft Edge

(ii) Innstillinger for informasjonskapsler i Firefox

(iii) Innstillinger for informasjonskapsler i Chrome

(iv) Innstillinger for informasjonskapsler i Safari web og iOS.

Hvis du velger å ikke bruke innstillingsverktøyet for informasjonskapsler, men i stedet kontrollerer informasjonskapsler gjennom nettlesere, må du huske
å endre innstillingene i hver nettleser og for hver av enhetene dine.

Blokkering av alle informasjonskapsler (inkludert nødvendige informasjonskapsler) vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten til mange
nettsteder, inkludert våre. Hvis du blokkerer nødvendige informasjonskapsler, vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet. Du
kan også slette informasjonskapsler som allerede er lagret på datamaskinen din. Sletting av informasjonskapsler kan imidlertid ha en negativ innvirkning
på brukervennligheten til mange nettsteder, inkludert våre.

For å finne ut mer om informasjonskapsler (på engelsk) kan du gå til www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Bruk av personopplysninger
Nedenfor beskriver vi formålene med at vi bruker personopplysningene dine.  Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine kan
gis til deg i en separat melding eller kontrakt.

All behandling og bruk av personopplysningene dine er begrunnet i et «rettslig grunnlag» for behandlingen. I tillegg krever behandling av sensitive
personopplysninger (også kjent som spesielle personopplysninger) ytterligere et vilkår (eller en berettigelse). I de fleste tilfeller vil behandlingen være
avhengig av ett av følgende rettsgrunnlag:

Gjennomføring av kontrakten: Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med deg eller iverksette tiltak for å inngå en
kontrakt på din forespørsel, for eksempel å oppfylle en ordre, å gjennomgå jobbsøknaden din eller å oppgi produktinformasjon du har bedt
om;
Rettslig forpliktelse: Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde en relevant rettslig forpliktelse i EØS, Storbritannia, Sør-
Afrika, Russland eller Tyrkia, for eksempel å føre regnskap eller bekrefte berettigelse for en ansettelse;
Berettigede interesser: Behandlingen er i vår berettigede interesse, som ikke overstyres av dine interesser og fundamentale rettigheter;
eller
Samtykke: du har gitt samtykke til behandlingen.

Vi bruker personopplysningene vi innhenter, til følgende formål, avhengig av rettsgrunnlaget som er angitt nedenfor:

Gjennomføring av kontrakt: gi deg alle tjenester eller produkter du har inngått avtale om;
Gjennomføring av kontrakt: administrere og styre gjennomføring av kjøps- eller salgsavtaler med våre leverandører og kunder som er fysiske
personer;
Gjennomføring av kontrakt: gi kundestøtte etter salg;
Gjennomføring av kontrakt: behandle, evaluere og gjennomføre visse transaksjoner som involverer nettstedet, og mer generelt transaksjoner
som involverer Axaltas produkter og tjenester;
Berettigede interesser: administrere og styre ytelsen av kjøps- eller salgsavtaler med kontaktpersoner for våre leverandører og kunder som er
juridiske personer;
Berettigede interesser: (eller samtykke, der dette kreves ved lov): drive, evaluere, vedlikeholde, forbedre og utvikle nettstedet (inkludert ved å
overvåke og analysere trender, tilgang til og bruk av nettstedet for annonsering og markedsføring ved hjelp av analyseprogramvare);
Berettigede interesser: evaluere, forbedre og utvikle våre produkter og tjenester generelt;
Berettigede interesser: tilpasse nettstedet vårt til brukernes behov;
Berettigede interesser (eller samtykke, der dette kreves ved lov): opplyse deg om arrangementer, kampanjer, nettstedet og Axaltas produkter
og tjenester;
Gjennomføring av kontrakt (trinn før kontraktsinngåelse): gi deg dokumentasjon eller kommunikasjon som du har bedt om;

https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


Berettigede interesser: korrespondere med brukere for å løse spørsmål eller klager de måtte ha;
Gjennomføring av kontrakt (trinn før kontraktsinngåelse): støtte og administrere en rekrutterings-, arbeidsplass- eller praksisprosess,
herunder vurdere søknader og gi tilbud;
Berettigede interesser (eller samtykke, der dette kreves ved lov): sende deg markedsføringskommunikasjon, der vi har lov til å gjøre det;
Berettigede interesser: beskytte og sikre nettstedet, konfidensiell og rettighetsbeskyttet informasjon fra Axalta og Axaltas ansatte;
Berettigede interesser: administrere, beskytte mot og undersøke svindel, risikoeksponering, krav og annet mulig erstatningsansvar, inkludert,
men ikke begrenset til brudd på kontraktsvilkårene våre eller lover eller forskrifter;
Berettigede interesser: dele personopplysningene dine med tredjeparter i forbindelse med potensielt eller faktisk salg av selskapet vårt eller
noen av eiendelene våre, eller som tilhører et tilknyttet selskap, i hvilket tilfelle personopplysninger vi sitter på om brukerne våre, kan være en
av de overførte eiendelene;

Axalta vil ikke selge eller leie ut personopplysningene dine til tredjeparter.

Deling av personopplysninger
Vi er en del av det globale Axalta-konsernet, og fra tid til annen vil det være nødvendig for oss å dele personopplysningene dine med tilknyttede
virksomheter for de formålene som er beskrevet ovenfor. En liste over alle Axalta-konsernets selskaper finnes her. Vi kan også utnevne tredjeparts
tjenesteleverandører (som vil operere i henhold til våre instruksjoner) til å hjelpe oss med å levere informasjon, produkter eller tjenester til deg, med å
drive og administrere virksomheten vår eller med å administrere og forbedre produktene, tjenestene eller nettstedet vårt. Axalta kan dele
personopplysningene dine med disse tilknyttede selskapene og tredjepartene for at de skal utføre avtalte tjenester på vegne av Axalta, med forbehold
om at det foreligger hensiktsmessige kontraktsmessige restriksjoner og sikkerhetstiltak, eller hvis vi mener det rimeligvis er nødvendig for å forhindre
skade eller tap, eller hvis vi tror at slik utlevering vil være til hjelp i en undersøkelse av mistenkte eller faktiske ulovlige aktiviteter.

Hvis personopplysningene dine overføres utenfor EØS eller Storbritannia til andre Axalta-tilknyttede selskaper eller til tredjeparts tjenesteleverandører,
vil vi iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene dine mottar samme beskyttelsesnivå som om de forble innenfor EU, inkludert ved å inngå
dataoverføringsavtaler ved hjelp av EU-kommisjonens godkjente standardkontraktsvilkår. For overføring av personopplysninger mellom Axalta-
tilknyttede selskaper har vi innført Europakommisjonens godkjente standardkontraktsvilkår. En liste over alle landene som nyter godt av en beslutning
fra Europakommisjonen som fastslår at landet gir tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger, er angitt her. Du har rett til å innhente opplysninger
om mekanismen for overføring av personopplysningene dine utenfor EU. Du finner kontaktopplysningene i delen for kontaktinformasjon nedenfor.

Axalta forbeholder seg retten til å dele all informasjon du oppgir som ikke anses som personopplysninger, eller som på annen måte er underlagt
kontraktsbegrensninger.

Barn
Nettstedet er ikke til bruk for barn under 18 år, og Axalta samler ikke bevisst inn, lagrer, deler eller bruker personopplysningene til barn under 18 år.
Hvis du er under 18 år, må du ikke oppgi noen personopplysninger, selv om nettstedet ber deg om det. Hvis du er under 18 år, og du har oppgitt
personopplysninger, kan du be foreldrene dine eller andre foresatte om å varsle Axalta, så vil Axalta slette alle personopplysningene.

Markedsføring
Der det er lovlig å gjøre det, og med ditt samtykke, der det kreves, kan vi kommunisere med deg via e-post for å fortelle deg om produktene og
tjenestene våre. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføringskommunikasjon, kan du bruke «Avslutt abonnement»-lenken som er oppgitt i e-postene fra
oss, eller på annen måte kontakte oss direkte, så vil vi slutte å sende deg meldinger.

Sikkerhet
 

Axalta har som mål å beskytte og sikre personopplysninger mot uautorisert tilgang, feil bruk eller utlevering, uautorisert endring eller ulovlig ødeleggelse
eller utilsiktet tap, og Axalta bruker og opprettholder visse rimelige prosesser, systemer og teknologier for å få til dette. Du erkjenner imidlertid at ingen
overføring over Internett er helt sikker eller feilfri, og at disse prosessene, systemene og teknologiene som brukes og vedlikeholdes av Axalta, er
gjenstand for kompromittering.

Oppbevaring av personopplysningene dine
Vi bruker en generell regel om å beholde personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene de ble samlet inn for. 
Generelt oppbevarer vi personopplysninger i en periode som tilsvarer en foreldelsesfrist, for eksempel for å opprettholde en nøyaktig registrering av din
omgang med oss. Men i noen tilfeller kan vi oppbevare personopplysninger i andre tidsperioder, for eksempel der vi er pålagt å gjøre det i samsvar med
rettslige, skattemessige og regnskapsmessige krav, eller hvis det kreves av en rettslig prosess, juridisk myndighet eller annen statlig enhet som har
myndighet til å kreve dette, i så lang tid som det er nødvendig.

Når det gjelder markedsføring, beholder vi personopplysningene dine i tre år etter din siste forespørsel om en tjeneste eller en annen kontakt du
innleder.

Eksterne lenker
Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparters nettsteder. Siden Axalta ikke kontrollerer eller er ansvarlig for personvernpraksisen til disse
nettstedene, oppfordrer vi deg til å lese gjennom personvernreglene til disse tredjepartsnettstedene. Denne erklæringen gjelder bare
personopplysninger som innhentes av nettstedene våre eller i forbindelse med forretningsaktivitetene våre.

Endringer i denne erklæringen
Eventuelle endringer eller oppdateringer vi gjør i denne erklæringen, vil bli lagt ut på denne siden på forhånd.  Hvis vi har registrert
kontaktopplysningene dine, vil vi varsle deg på forhånd om eventuelle endringer i denne erklæringen som er vesentlige eller som kan påvirke deg.  For

https://www.axalta.com/corporate/en_US/contacts/HeadquarterLocations.html
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andre endringer, kom tilbake ofte for å se eventuelle oppdateringer eller endringer i denne erklæringen.

Kontaktopplysninger
Hvis du har noen spørsmål i forbindelse med denne erklæringen eller du ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakt oss her: Data-
Privacy@axalta.com

Vi har også et personvernombud, som kan kontaktes her: Data-Privacy@axalta.com

Våre personvernombud i EU kan kontaktes her: Data-Privacy@axalta.com

Våre EØS-representanter kan kontaktes her: Data-Privacy@axalta.com

Våre representanter i Storbritannia kan kontaktes her: Data-Privacy@axalta.com

Våre russiske representanter kan kontaktes her: Data-Privacy@axalta.com

Våre sør-afrikanske representanter kan kontaktes her: Data-Privacy@axalta.com, Hannes Kloppers, Axalta Coating Systems South Africa (Pty) Ltd;
121 Gazelle Avenue, Corporate Park South, Randjespark, Midrand, 1685, Sør-Afrika, telefon +27 10 592 1768.

 

Våre tyrkiske representanter kan kontaktes her: Data-Privacy@axalta.com, Elif Sahin, Axalta Boya Sistemleri, Plot G 22 B13 C1D, Axalta Boya
Sistemleri, Cumhuriyet Mahallesi, Kadife sokak No: 9, 41480 Çayırova/Kocaeli, Tyrkia, telefon +90 262 674 00 00.

 

For innbyggere i EØS/Sveits/Storbritannia – dine rettigheter
 

·         Rett til tilgang – du har rett til å be om tilgang til alle personopplysningene dine som vi har, og til å innhente informasjon om hvordan disse
opplysningene behandles.

·         Rett til å rette – vi vil iverksette tiltak i samsvar med gjeldende lovgivning for å holde personopplysningene dine nøyaktige, fullstendige og
oppdatert. Du har rett til å få alle utilstrekkelige, ufullstendige eller feilaktige personopplysninger rettet (korrigert). 

·         Rett til å trekke tilbake samtykke – i tilfelle personopplysningene dine behandles på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake
samtykket når som helst, uten at det påvirker lovligheten av behandling som har funnet sted basert på et tidligere gitt samtykke.

·         Dataportabilitet – der vi er avhengige (som rettslig grunnlag for behandling) av ditt samtykke, eller det faktum at behandlingen er nødvendig for å
gjennomføre en kontrakt som du er part i eller for å iverksette tiltak på din forespørsel før du inngår en kontrakt, og personopplysningene behandles på
automatisert vis, har du rett til å motta alle slike personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og også å
kreve at vi overfører dem til en annen ansvarlig der dette er teknisk gjennomførbart. 

·         Rett til sletting – du har rett til å få personopplysningene dine slettet under spesifikke omstendigheter, for eksempel når du har trukket tilbake et
samtykke, når du motsetter deg behandling basert på berettigede interesser, og vi ikke har noen tungtveiende berettigede grunner (se nedenfor), eller
hvis personopplysningene behandles i strid med loven.

·         Rett til begrensning av behandling – du har rett til å begrense vår behandling av personopplysningene dine (det vil si bare tillate lagring) når:

o   du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene, inntil vi har tatt tilstrekkelige skritt for å korrigere eller verifisere nøyaktigheten;

o   behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker at vi skal slette personopplysningene;

o   vi ikke lenger trenger personopplysninger for å oppfylle formålene med behandlingen, men du trenger slike personopplysninger for å etablere, utøve
eller forsvare rettslige krav; eller

o   du har motsatt deg behandlingen av berettigede interesser (se nedenfor) i påvente av bekreftelse på om vi har tungtveiende berettigede grunner til
å fortsette behandlingen.

når personopplysningene dine er underlagt begrensninger, vil vi bare behandle dem med ditt samtykke eller for å etablere, utøve eller forsvare rettslige
krav.

·         Rett til å avgi en erklæring – bare for Italia: Hvis du skulle dø, kan de ovennevnte rettighetene knyttet til personopplysningene dine utøves av
personer som har en interesse i personopplysningene dine, eller som handler på dine vegne, eller som av familiære grunner trenger å beskytte
opplysningene. Du kan uttrykkelig forby at dine verger eller fullmektiger utøver noen av rettighetene som er oppført ovenfor, på dine vegne, ved å
sende en skriftlig erklæring til oss på e-postadressen som er angitt nedenfor. Erklæringen kan senere tilbakekalles eller endres på samme måte.

·         Rett til å utstede bestemmelser – bare for Frankrike: Du har rett til å bestemme hvordan personopplysningene dine skal behandles etter din død,
ved å kontakte oss på e-postadressen som er angitt nedenfor.
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·         Rett til å motsette deg behandling (inkludert profilering) basert på berettigede
interesser – når vi er avhengige av berettigede interesser for å behandle
personopplysninger, har du rett til å motsette deg denne behandlingen. Hvis du
protesterer, må vi stoppe behandlingen med mindre vi kan påvise overbevisende
berettigede grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og
friheter, eller vi må behandle personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare
rettslige krav. Når vi baserer oss på berettigede interesser som grunnlag for en
behandling, mener vi at vi kan påvise slike tungtveiende berettigede grunner, men vi
vil vurdere hver sak på individuelt grunnlag.

·         Rett til å motsette seg direkte markedsføring (inkludert profilering) – du har rett
til å motsette deg at vi bruker personopplysningene dine (inkludert profilering) til
direkte markedsføringsformål, for eksempel når vi bruker personopplysningene dine til
å invitere deg til salgsfremmende arrangementer.

 

Kontakt oss på Data-Privacy@axalta.com hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine, eller hvis du har noen henvendelser eller klager
vedrørende behandlingen av personopplysningene dine.

Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten på ditt vanlige bosted, arbeidssted eller stedet for en påstått overtredelse, hvis du mener
at behandlingen av personopplysningene dine bryter med gjeldende lov.  Du finner en liste over tilsynsmyndigheter for personvern her:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

For innbyggere i Russland – tilleggsinformasjon
Alle henvisninger til behandlingsansvarlige i hele denne erklæringen gjelder dataoperatøren.

De samme rettighetene som nevnt ovenfor, gjelder for innbyggere i Russland. Kontaktopplysningene til den russiske tilsynsmyndigheten for personvern
(roskomnadzor) er tilgjengelige her: https://rkn.gov.ru/

Vår russiske representant kan kontaktes her: Data-Privacy@axalta.com

For innbyggere i Sør-Afrika – tilleggsinformasjon og dine rettigheter
Protection of Personal Information Act, 2013 («POPIA») gjelder for behandling av personopplysninger som føres i et register i Sør-Afrika. I tillegg til eller
som unntak fra denne personvernerklæringen om nettstedets personvern gjelder følgende bestemmelser for behandling av personopplysninger av
Axalta som faller inn under POPIA. Dette gjelder for eksempel når Axalta-enheten som behandler personopplysningene dine, befinner seg i Sør-Afrika,
eller når du som registrert person befinner deg i Sør-Afrika, eller personopplysningene dine samles inn i Sør-Afrika.

Henvisninger til personopplysninger i denne erklæringen sikter til personopplysninger slik de er definert i POPIA, i den grad behandlingsaktiviteter og
registrerte personer faller inn under POPIA. Personopplysninger omfatter følgelig personopplysninger om en identifiserbar, levende, fysisk person og,
der det er aktuelt, en eksisterende juridisk person (et selskap). Henvisning til sensitive data i denne erklæringen skal omfatte spesielle
personopplysninger som definert i POPIA.

Henvisning til behandlingsansvarlig i denne erklæringen skal omfatte ansvarlig part som definert i POPIA, og henvisning til databehandler i denne
erklæringen skal omfatte operatør som definert i POPIA.

Deling av personopplysninger
I tilfelle en overføring av personopplysninger fra Sør-Afrika til andre steder, vil vi iverksette tiltak for å sikre at landene som personopplysningene
overføres til, gir et tilstrekkelig nivå av personvern tilsvarende det i POPIA, eller det finnes en passende rettferdiggjørelse under POPIA for overføringen,
for eksempel at en dataoverføringsavtale er inngått med mottakeren av personopplysningene som inneholder hensiktsmessige
personvernbestemmelser for å beskytte personopplysningene. Vi vil også sørge for at det innhentes forhåndsgodkjenning fra Information Regulator når
der det er nødvendig.

Barn
Nettstedet er ikke til bruk for barn under 18 år, og Axalta samler ikke bevisst inn, lagrer, deler eller bruker personopplysningene til barn under 18 år.
Hvis du er under 18 år, må du ikke oppgi noen personopplysninger, selv om nettstedet ber deg om det. Hvis du er under 18 år og du har oppgitt
personopplysninger, be foreldrene dine eller foresatte eller annen kompetent person om å varsle Axalta, så vil Axalta slette alle slike
personopplysninger.

Dine rettigheter
Ifølge POPIA har du følgende rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine:

Rett til å be om tilgang – du har rett til å be om tilgang til alle personopplysningene dine som vi har, og til å innhente informasjon om
behandlingen av disse opplysningene (med forbehold om grunnlag for avslag i Promotion of Access to Information Act fra 2000). 
Rett til å be om retting – vi vil iverksette tiltak i samsvar med gjeldende lovgivning for å holde personopplysningene dine nøyaktige, fullstendige
og oppdatert.  Du har rett til å spørre om å få alle utilstrekkelige, ufullstendige eller feilaktige personopplysninger korrigert (det vil si rettet).
Rett til å be om sletting – du har rett til å be om destruksjon eller sletting av personopplysningene dine under visse omstendigheter, inkludert
der det ikke lenger er nødvendig for Axalta å behandle personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for.
Rett til å protestere – du har rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine på rimelig grunnlag når behandlingen er basert på
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at den beskytter dine berettigede interesser, eller når den er basert på at det er nødvendig for å ivareta de berettigede interessene til Axalta
eller en tredjepart som personopplysningene er levert til.
Rett til å motsette seg markedsføring – du har rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine til direkte markedsføring.
Automatisert behandling – du har rett til ikke å være underlagt en avgjørelse som er basert utelukkende på automatisert behandling av
personopplysningene dine.
Rett til å gå til sivil sak – du har rett til å gå til sivil sak ved en domstol.
Rett til å trekke tilbake samtykke – i tilfelle personopplysningene dine behandles på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake
samtykket når som helst, uten at det påvirker lovligheten av behandling som har funnet sted basert på et tidligere gitt samtykke.

Du har også rett til å sende inn en klage til Information Regulator, som har følgende kontaktinformasjon:

The Information Regulator (South Africa)

JD House

27 Stiemens Street

Braamfontein

Johannesburg

2001

E-post: inforeg@justice.gov.za / complaints.IR@justice.gov.za

Registrerte som ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, bør kontakte informasjonsansvarlig hos Axalta South Africa ved hjelp av den
informasjonsansvarliges opplysninger i «Kontaktinformasjon»-paragrafen nedenfor.

For innbyggere i Tyrkia – dine rettigheter
Du har følgende rettigheter i henhold til artikkel 11 i den tyrkiske personopplysningsloven, nummer 6698, i forbindelse med personopplysningene dine:

 

-          å finne ut om personopplysningene dine behandles eller ikke,

-          å kreve informasjon om hvorvidt personopplysningene dine har blitt behandlet,

-          å få vite formålet med behandlingen av personopplysningene dine og om disse opplysningene brukes i samsvar med formålet,

-          å få vite hvilke tredjeparter personopplysningene dine overføres til, i landet ditt eller i utlandet,

-          å anmode om retting av eventuelle ufullstendige eller unøyaktige opplysninger,

-          å be om sletting eller destruksjon av personopplysningene dine under visse forhold,

-          å be om rapportering av forespørsler om retting, sletting og ødeleggelse til tredjeparter som personopplysningene dine er overført til,

-          å motsette deg beslutninger som er truffet utelukkende gjennom automatiserte systemer,

-          å kreve erstatning for skade som oppstår som følge av ulovlig behandling av personopplysningene dine.

Når vi har innhentet ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst.

Kontakt vår behandlingsansvarlige representant i Tyrkia, som angitt i kontaktinformasjonen, hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine. 

 Analytics informasjonskapsler
 
Axalta analysesystem bruker informasjonskapsler for å samle informasjon om besøkende aktivitet på nettsteder og
andre Axalta online-tjenester. Dataene som samles inn sendes til Webtrekk, analysepartneren vår, for analyse og
rapportering. Axalta bruker denne informasjonen til å forbedre tjenestene den gir til brukerne. Data brukes bare i
aggregert form. Ytterligere detaljer finner du her.

Deaktiver
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