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FORTROLIGHEDSPOLITIK
Tak for dit besøg på denne hjemmeside ("Hjemmeside"), som stilles til rådighed af Hempel A/S
("Hempel"). Denne fortrolighedspolitik fortæller dig, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver
personligt identificerbare oplysninger, som du giver os, f.eks. som en besøgende på denne
hjemmeside, en kunde eller en leverandør. Hvis du ansøger om en af vores ledige stillinger, der er
offentliggjort på hjemmesiden, vil der under ansøgningsprocessen blive givet specifikke informationer
om personlige oplysninger.

1. OPLYSNINGER VI INDSAMLER
1.1. Hempel indsamler oplysninger om dig, når du bruger hjemmesiden og/eller kontakter os, enten via
e-mail, telefon, post eller på anden måde. I de fleste tilfælde indsamles oplysningerne, når du udfylder
og sender online-formularer (for eksempel "kontakt os" formularer), abonnerer på marketingmaterialer
eller nyhedsbreve, og når du opgiver dine oplysninger under den kontakt Hempel har med dig som
nuværende eller potentiel kunde/leverandør eller som kontaktperson hos en sådan kunde/leverandør.
1.2. Oplysningerne kan omfatte dit navn, forretningsadresse, jobtitel, telefonnummer og e-mailadresse og oplysninger om tjenester eller produkter, som du eller din organisation har bedt om at få
leveret eller vil levere til os. For kunder og leverandører vil Hempel desuden behandle relevante
faktureringsoplysninger, f.eks. momsnummer sammen med købs-/leveringshistorik.
1.3. Hempel kan bruge "cookies" til at indsamle oplysninger om dit/dine besøg på hjemmesiden via din
IP-adresse.
1.4. Hempel kan indsamle yderligere oplysninger i hele den periode, hvor Hempel har et
forretningsmæssigt forhold til dig eller den organisation du arbejder for, og kan underrette dig på andre
måder end i denne fortrolighedspolitik om eventuel behandling af personlige oplysninger.

2. HVORDAN VI ANVENDER OPLYSNINGER
2.1. Hempel bruger oplysningerne indsamlet via vores hjemmeside til at levere de tjenester, du har
anmodet om, f.eks. at sende dig marketingmateriale, nyhedsbreve eller besvare anmodninger i
"kontakt os" formularer. Hempel bruger også personlige oplysninger til at sende marketingmaterialer
og nyhedsbreve, når oplysningerne gives til os i kampagnematerialer, under udstillinger eller hvis du i
anden forbindelse har bedt om at modtage disse tjenester.
2.2. Hempel bruger oplysninger om kunder eller leverandører og dig som kontaktperson for at kunne
levere tjenester eller produkter, som din organisation har bestilt fra os eller skal levere som
leverandør. Hempel vil fra tid til anden også bruge sådanne oplysninger, herunder for potentielle
kunder, til formål som at tilbyde andre produkter eller tjenester, sende kundeundersøgelser eller
etablere en ny forretningsforbindelse med dig eller din organisation.
2.3. Hempel vil dele oplysninger med relevante datterselskaber i Hempel-koncernen til interne
administrative formål. Sådan en overførsel finder f.eks. sted, når det er nødvendigt for produktion eller
levering af bestilte produkter og tjenester, når et Hempel-selskab håndterer markedsføringsaktiviteter

på vegne af andre Hempel-selskaber og når det er nødvendigt, for at kunne yde supporttjenester fra
en intern Hempel IT-servicedesk.
2.4. Hempel vil også dele information med eksterne parter, når det er relevant for specifikke tjenester.
Ofte vil det være, når et eksternt agentur håndterer marketingaktiviteter eller
kundetilfredshedsundersøgelser på vegne af os, som led i leveringen af nødvendige IT-tjenester
såsom datahosting eller hvis leveringen af produkter håndteres af et eksternt fragtfirma.
2.5. Til ovennævnte formål kan oplysningerne overføres til lande uden for Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), som ikke menes at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau
for dine personoplysninger. Hempel har dog indgået aftaler med koncernselskaber eller leverandører
uden for EØS, som sikrer, at disse parter behandler personoplysningerne på en måde, som er i
overensstemmelse med og respekterer europæiske love om databeskyttelse.

3. ANVENDELSE AF COOKIES
3.1. Hempel registrerer, hvordan du navigerer rundt på denne hjemmeside, så Hempel kan blive
klogere på, hvordan hjemmesiden bruges. Oplysningerne bruges kun til at forbedre hjemmesidens
indhold og funktionalitet, og Hempel modtager informationerne ved hjælp af en fil kaldet en "cookie".
En cookie er en tekstfil, der sendes til din browser fra vores hjemmeside og gemmes på din computer,
telefon eller hvilken som helst enhed du bruger til at få adgang til internettet. Cookies har mange
anvendelser, men bruges grundlæggende til at gemme oplysninger om din aktivitet på internettet.
3.2. Ud over Hempels egne cookies arbejder Hempel sammen med velrenommerede virksomheder,
som hjælper os med at analysere, hvordan hjemmesiden bruges, og optimere vores hjemmeside for at
give den bedst mulige oplevelse. Hempel opnår dette ved at anvende Google Analytics, som er en
tjeneste, der leveres af Google, Inc. i USA. Google Analytics bruger cookies til at hjælpe os med at
analysere, hvordan brugere anvender vores hjemmeside. Google vil bruge disse oplysninger til at
undersøge anvendelsen af vores hjemmeside, udarbejde rapporter for os om aktiviteten på
hjemmesiden og yde andre tjenester vedrørende aktiviteten på hjemmesiden og internet brug. Du kan
fravælge Google Analytics ved at besøge http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
3.3. Cookies sletter sig selv efter et bestemt antal måneder (kan variere), men opdateres automatisk,
når du besøger hjemmesiden igen.
3.4. Du kan bruge indstillingerne i din browser til at kontrollere og slette cookies, der er indstillet på din
computer. Vær dog opmærksom på, at hvis du indstiller din browser til at afvise cookies, kan du
muligvis ikke få gavn af alle funktionerne på hjemmesiden.

4. RETSGRUNDLAG FOR ANVENDELSE AF OPLYSNINGER
4.1. Hempel behandler dine personlige oplysninger med dit samtykke, når du har abonneret på
markedsføringsmaterialer og nyhedsbreve, som du normalt har angivet via online formularer på vores
hjemmeside eller i kampagnematerialer. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage
marketingmateriale eller nyhedsbreve. Dette vil typisk være muligt i en afmeldingsfunktion i sidefoden
af markedsførings e-mails. Ellers kan du altid afmelde dig ved at sende en e-mail til
unsubscribe@hempel.com.
4.2. Hvor det er tilladt, kan Hempel også sende marketingmateriale / kundetilfredshedsundersøgelser
eller kontakte dig for at etablere eller fortsætte en forretningsforbindelse med den organisation, du
arbejder for. Hempel vil kun behandle dine personlige data, når Hempel mener at have en berettiget

interesse i at gøre dette, og dine grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter sådanne interesser,
f.eks. hvis du er kontaktperson hos vores kunde eller potentielle kunde, og Hempel mener, at
kommunikationen er relevant for den organisation, du arbejder for.
4.3. Hempel behandler personlige oplysninger om dig, hvis du er en kunde eller leverandør, når det er
nødvendigt for at opfylde den kontrakt, som Hempel har indgået med dig. Hvis du er kontaktperson
hos vores kunde/leverandør, vil Hempel normalt også anvende personlige oplysninger om dig for at
kunne opfylde en sådan kontrakt. Hempel anmoder ikke om dit samtykke til at behandle personlige
data, når det er nødvendigt for at varetage et sådant kundeforhold. Hempel mener ikke, at denne
behandlingsmåde vil være nogen ulempe for dig.
4.4. Behandling af faktureringsoplysninger såsom momsnummer og købs-/leveringshistorik er
nødvendig for at overholde lovmæssige forpligtelser i forbindelse med skat og bogholderi lovgivning
etc.
4.5. Du accepterer brugen af cookies ved fortsat at bruge vores hjemmeside.

5. SIKKERHED
5.1. Hempel har implementeret relevante organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte dine personlige data. Hempel lagrer personlige data på servere i sikrede faciliteter, og vores
sikkerhedsforanstaltninger vurderes løbende. Dine personlige data er blandt andet beskyttet af
antivirusprogrammer og firewalls.
5.2. Kun medarbejdere med et arbejdsrelateret behov vil få adgang til dine personlige data, og
Hempel sikrer, at de eventuelle tredjeparts serviceleverandører med adgang til data er underlagt
strenge fortrolighedsforpligtelser.
5.3. Overførsel af information via internettet er desværre ikke fuldkommen sikkert. Selvom Hempel gør
sit bedste for at beskytte dine data, når de bliver modtaget, kan Hempel ikke garantere sikkerheden af
de data, der overføres via internettet, f.eks. gennem denne hjemmeside. Enhver overførsel er derfor
på egen risiko.

6. LINKS TIL ANDRE SIDER
6.1. Hempel kan give links til andre hjemmesider, som Hempel tror, kan være af interesse for dig. Vær
opmærksom på, at Hempel ikke er ansvarlig for andre hjemmesiders indhold eller privatlivspraksis.
Hempel opfordrer sine brugere til at være opmærksomme, når de forlader Hempels hjemmeside og
læse fortrolighedserklæringerne på alle andre hjemmesider, der indsamler dine personlige
oplysninger.

7. DINE RETTIGHEDER
7.1. Hempel vil ikke opbevare oplysningerne i sine systemer længere end det er nødvendigt, for at
opfylde formålet med bevaringen af disse oplysninger.
7.2. Du har til enhver tid ret til at anmode om en kopi af de personlige data, som Hempel opbevarer
om dig eller at gøre indsigelse mod behandlingen af sådanne data.

7.3. Hvis du har spørgsmål om privatlivets fred eller ønsker at gøre brug af nogen af ovennævnte
rettigheder, bedes du sende en email til gdpr@hempel.com.

Alternativt kan du også skrive til os på:
Hempel A/S
Lundtoftegårdsvej 91
DK-2800 Kgs. Lyngby
Denmark

8. REVIDERING AF DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK
8.1. Hempel kan til enhver tid opdatere denne fortrolighedspolitik. Enhver ny version vil blive gjort
tilgængelig på denne hjemmeside.

