Integritetspolicy

Revidering: 0

Integritetspolicy för webbplats inom EES/Schweiz

Sida 1 av 4

Integritetspolicy för webbplatsen

Denna webbplats kontrolleras av Bausch & Lomb Nordic AB (organisationsnummer
556214-8188). Denna integritetspolicy för webbplatsen (”integritetspolicyn”) beskriver hur
vi samlar in, använder, överför och lämnar ut information om dig (”personuppgifter”) som
vi erhåller genom denna webbplats. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med
de lagar om integritet och dataskydd som gäller i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och Schweiz.
Insamling och användning av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål:
•

För att tillhandahålla en tjänst som du beställt
När du beställer produkter på nätet inhämtar vi uppgifter om din identitet,
kontaktuppgifter, leveransinformation, betalningsinformation och andra uppgifter
som behövs för att genomföra beställningen. Du kan också skapa ett konto på vår
webbplats för att underlätta kontakterna med oss.

•

För att tillgodose våra affärsbehov
Du kan besöka denna webbplats utan att avslöja så mycket information om dig själv.
Däremot loggar våra servrar automatiskt tekniska data om besökare för rendering av
vår webbplats, av säkerhetsskäl och för användning i analysen av webbplatsens
prestanda.
De personuppgifter som vi samlar in används också av oss för interna ändamål som
att förbättra våra produkter och kampanjer, hantera kundkonton, lära oss om våra
kunders behov och för att kontakta kunder i forsknings- och informationssyfte.
Slutligen kan vi använda dina personuppgifter i samband med en företagstransaktion
och för att skydda våra rättigheter eller vår egendom, för att verkställa våra
användarvillkor och rättsliga meddelanden samt för upprättande, utövande och
försvar av rättsliga anspråk.

•

Fullgöra våra rättsliga skyldigheter
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter avseende skatt
och bokföring samt andra rättsliga skyldigheter, till exempel i samband med
handelstransaktioner. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter när det krävs
enligt lag eller genom domstolsbeslut eller annat bindande beslut.
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Med ditt samtycke
I vissa fall kan vi komma att be om ditt samtycke till insamling och
användning av dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för
användning av vissa cookies, användning av din e-postadress eller ditt
mobilnummer för reklamändamål eller när du registrerar dig för vissa
tjänster (t.ex. regelbundna nyhetsbrev). Du kommer alltid att ha
möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke.
Dessutom kan du frivilligt förse oss med personuppgifter såsom ditt
namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och adress),
födelsedatum, jobbtitel, vänners och familjemedlemmars namn och
kontaktuppgifter,
hobbyer,
intresseområden,
medlemskap
i
yrkesorganisationer,
varumärkesoch
produktpreferenser
och
referenskällor.
Om
du
lämnar
uppgifter
om
vänner
och
familjemedlemmar, förbinder du dig att förmedla denna integritetspolicy
till dessa personer och erhålla deras samtycke till att lämna ut
uppgifterna.
Om du är under 16 år ska du inte ge oss någon personlig information utan
att först ha erhållit ett medgivande eller tillstånd från en förälder eller
vårdnadshavare.

Vi kommer inte använda eller dela dina personuppgifter för ändamål som inte har något
samband med de som beskrivs i denna integritetspolicy utan att först meddela dig och, om så
skulle behövas, låta dig avgöra om du vill tillåta att vi använder dina personuppgifter på ett
annat sätt.
Dela information
Vi kan komma att dela dina personuppgifter för ovan angivna ändamål med:
•
•
•
•

andra enheter inom Valeant-koncernen,
tjänsteleverantörer för driften av denna webbplats och vårt företag såsom webbhotell,
leverantörer av teknikrelaterade tjänster, för hantering och autentisering av
betalningar samt distribution av reklammaterial.
offentliga myndigheter, statliga tillsynsmyndigheter eller andra brottsbekämpande
myndigheter och domstolar i enligt med vad som krävs eller tillåts i gällande lager
eller i kraft av bindande beslut,
andra tredje parter i samband med omstrukturering, försäljning eller överlåtelse av
tillgångar, fusion eller avyttring av Valeant eller något av våra dotterbolag eller
anknutna företag.

När vi delar dina personuppgifter med enheter som finns i länder utanför EES eller Schweiz
som inte tillhandahåller en motsvarande dataskyddsnivå kommer vi att införa
avtalsgarantier i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. Du kan använda
kontaktinformationen nedan för att begära mer information.
Datasäkerhet
Vi upprätthåller lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda
personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring,
obehörig spridning eller åtkomst. Tyvärr kan inget informationssäkerhetssystem vara 100 %
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säkert. Även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter kan vi därför inte säkerställa
eller garantera säkerheten för personuppgifterna mot oförutsägbar förlust eller obehörig
åtkomst.
Dina rättigheter
Med förbehåll för begränsningar i gällande lagar har du rätt att från oss begära tillgång till,
rättelse och radering av dina personuppgifter, att vi begränsar eller avbryter behandlingen
eller att vi överför dina personuppgifter samt att dessa inte blir föremål för ett automatiserat
individuellt beslutsfattande. Dessa begäranden kan ställas till kontaktinformationen nedan.
Dataintegritet
Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter vi samlar in är relevanta
för de ändamål som de ska användas till och att personuppgifterna är tillförlitliga för avsedd
användning samt är korrekta, fullständiga och aktuella. I vissa fall måste vi dock förlita oss
på att enskilda användare tillhandahåller och upprätthåller korrekta personuppgifter. Du är
ansvarig för att din information är uppdaterad och korrekt när du ger den till oss och där
våra tjänster erbjuder dig verktyg för att hålla din information aktuell.
Lagring av personuppgifter
Vi behåller endast personuppgifter så länge som vi är skyldiga att göra det enligt gällande
lag(ar) eller så länge som det är nödvändigt för det eller de ändamål som de behandlas för. Vi
raderar personuppgifterna när de inte längre behövs, och i alla händelser efter utgången av
den maximala lagringsperiod som fastställs i gällande lag.
Ändringar i denna integritetspolicy
Om vi gör några väsentliga ändringar i denna integritetspolicy lägger vi upp en reviderad
länk på webbplatsen med rubriken ”Reviderad integritetspolicy” eller ett motsvarande
meddelande om ändringarna. Du bör regelbundet kolla denna webbplats för att se om några
nya ändringar av denna integritetspolicy har gjorts. Du kan också se om denna
integritetspolicy har ändrats nyligen genom att titta på det datum för ikraftträdande som
anges i början av denna integritetspolicy.
Länkar till andra webbplatser
De riktlinjer för integritetsskydd som anges i denna integritetspolicy gäller endast denna
webbplats och angivna aktiviteter. Andra webbplatser som hanteras av tredje parter kan ha
andra riktlinjer. Om du länkas till eller på annat sätt besöker andra webbplatser som
hanteras av tredje part, läs igenom de integritetspolicyer som publicerats på dessa
webbplatser. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och ansvarar inte för de riktlinjer
och rutiner som tillämpas av tredje part.
Hur vi skyddar arbetssökandes personuppgifter
Personuppgifter som samlas in från arbetssökande är skyddade av Valeants ”Policy för skydd
av arbetssökandes personuppgifter”.
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Kontakta oss
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller våra rutiner för integritetsskydd,
kontakta oss på: info.privacydata@bausch.com
Om du har synpunkter eller klagomål gällande vår användning av dina personuppgifter kan
du kontakta vårt dataskyddsombud på: DPO@bauch.com
Om du anser att ditt klagomål inte har blivit tillfredsställande bemött kan du ha rätt att
lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.

