Asahi Brands Europes integritetspolicy
Denna policy har utfärdats av Asahi Brands Europe a.s., med registrerat säte på adressen Kopeckého sady 329/8,
Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, Tjeckien, VAT-nr 29115779, som ingår i Asahi Group Holdings, Ltd.
Alla referenser till Asahi, vår, oss, vi och liknande i denna policy avser Asahi Brands Europe a.s. eller Asahi
Group Holdings, Ltd. samt dess dotterbolag och/eller partnerföretag som levererar tjänster till oss.
Vi värdesätter integriteten hos alla som lämnar sina personuppgifter till oss. Denna policy gäller för våra kunder,
personal hos våra kunder, webbplatsbesökare, konsumenter, återförsäljare, våra leverantörer (och potentiella
leverantörer) samt personal hos leverantörer och underentreprenörer (du, dig, din, ditt och liknande). Denna
integritetspolicy beskriver följande:






Uppgifter om dig som vi samlar in.
Hur vi använder uppgifterna.
På vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna.
Med vem uppgifterna delas.
Hur uppgifterna lagras.

Denna policy beskriver även andra viktiga frågor som berör dina personuppgifter och skyddet av dem.
Läs noga igenom denna integritetspolicy så att du förstår hur vi hanterar dina personuppgifter.
Genom att besöka eller surfa på vår webbplats, kontakta oss på sociala medier, arbeta med eller för oss, använda
de varor och tjänster som vi tillhandahåller eller på något annat sätt lämna dina uppgifter till oss (t.ex. genom att
delta i tävlingar och evenemang eller besöka bryggerier) bekräftar du att du har läst och förstått denna
integritetspolicy i sin helhet.
Policyn består av följande avsnitt:

1.

Avsnitt 1:

Insamling av uppgifter

Avsnitt 2:

Användning av uppgifter

Avsnitt 3:

Rättslig grund för användning av dina personuppgifter

Avsnitt 4:

Cookies

Avsnitt 5:

Utlämning av personuppgifter

Avsnitt 6:

Bevarande av personuppgifter

Avsnitt 7:

Dina rättigheter

Avsnitt 8:

Marknadsföring

Avsnitt 9:

Överföring av uppgifter

Avsnitt 10:

Säkerhet

Avsnitt 11:

Webbplatser från tredje part

Avsnitt 12:

Ändringar i vår integritetspolicy

Avsnitt 13:

Ytterligare frågor eller klagomål

Insamling av uppgifter
Det kan hända att vi får en del uppgifter om dig direkt från dig. Men vi kan också ta emot uppgifter om dig
från tredje part, exempelvis din arbetsgivare eller rekryteringsföretag, butiker där du är kund, medieföretag,
marknadsundersökningsföretag, våra leverantörer, koncernföretag, offentliga webbplatser, agenturer (t.ex.
bokningsagenter) och myndigheter (t.ex. tulltjänstemän). Sådana källor kallas för tredjepartskällor i denna
policy.
Vi, eller en tredje part för vår räkning, kan samla in och använda följande uppgifter om dig som vi
genomgående kallar för personuppgifter i denna policy:

1.1

Personuppgifter som du lämnar till oss (eller som vi får av tredjepartskällor).
Du, din arbetsgivare eller ett rekryteringsföretag kan ge oss personuppgifter om dig genom att använda
onlineformulären på vår webbplats, fylla i beställningsformulär, öppna ett konto hos oss eller kontakta oss
via telefon, e-post eller på annat sätt. Det kan exempelvis ske när du eller din arbetsgivare ger oss dina
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personuppgifter i syfte att ta del av våra tjänster. Du eller våra tredjepartskällor kan även ge oss
personuppgifter om dig när de erbjuder eller levererar tjänster till oss.
De personuppgifter som du lämnar till oss (eller som vi får av tredjepartskällor) kan innehålla följande (de
behandlade uppgifternas omfattning och kategorier kan variera från fall till fall beroende på situationen och
ändamålet med uppgifterna):
(a)

(b)

(c)

(d)

Uppgifter om dig:
(i)

Ditt namn

(ii)

Din yrkestitel

(iii)

Företagsnamn

(iv)

E-postadress

(v)

Ditt telefonnummer

(vi)

Kontoinformation

(vii)

Ditt företags adress

(viii)

Ditt kön

(ix)

Ditt födelsedatum

(x)

Uppgifter som vi får när du kontaktar oss

(xi)

Uppdateringar av uppgifter som vi fått tidigare

(xii)

Om du besöker våra anläggningar där kameraövervakningssystem finns installerade

Uppgifter om våra webbplatsbesökare och användare av våra appar (i tillämpliga fall):
(i)

Din IP-adress om du besöker vår webbplats

(ii)

Ditt användarnamn

(iii)

Din ålder

(iv)

Ditt beteende på vår webbplats (t.ex. vilka sidor du klickar på) eller i vår app

(v)

Betalningsuppgifter

(vi)

Orderhistorik

(vii)

Din lokaliseringsinformation om du använder en mobil applikation. Med ledning av
lokaliseringsinformationen kan vi hjälpa dig hitta våra produkter och tjänster. Om du är en
tjänsteleverantör kan vi övervaka effektiviteten i de tjänster du levererar till oss

Information om dig som vi behöver för de varor eller tjänster som vi levererar till dig:
(i)

Information som är nödvändig för att leverera varor eller tjänster till dig (t.ex. information på
formulär för öppning av konto, beställningsuppgifter, orderhistorik, betalningsuppgifter,
leveransadress, krav och begränsningar för leveranser, handelsreferenser och
skatteinformation)

(ii)

Namnet som du ger oss för personaliserade produkter

(iii)

Information från kundtjänsten

(iv)

Din ekonomiska status

(v)

Information om kundvård och marknadsföring

Information om tjänster som vi får från dig eller din arbetsgivare (t.ex. bryggerier, barer, grossister,
restauranger, mediekontakter, transportföretag, lager, hanteringscenter, teknisk support,
utrustningsleverantörer, ingenjörer, varumärkesambassadörer och andra underentreprenörer):
(i)

Din webbplats

(ii)

Dina foton och videoklipp om du är samarbetspartner eller varumärkesambassadör eller
en potentiell samarbetspartner eller varumärkesambassadör

(iii)

Information från CV, presentationer, offerter och vitböcker
2

Asahi Brands Europe a.s. / www.asahi-brands-europe.cz

Extern integritetspolicy version I – 2018-05-25

(iv)

Information från företagsbesiktning av leverantörer (t.ex. grossister inom alkoholprodukter)

(v)

Kontaktuppgifter på arbetet (telefonnummer, besöksadress, postadress, e-postadress)

(vi)

Legitimationshandling och adress

(vii)

Visum eller arbetstillstånd

(viii)

Kontaktuppgifter för nödsituationer

(ix)

Information om arbetsplatsolyckor samt medicinsk information och hälsouppgifter (som är
relevanta för din anställning och/eller som du lämnat till Asahi, t.ex. medicinska
bedömningar)

(x)

Arbetstid (övertid och skiftarbete, antal arbetade timmar och normal arbetstid på
avdelningen)

(xi)

Uppgifter om lön, ersättning för utgifter och bankuppgifter

(xii)

Information från drog- och alkoholtester samt hälsoundersökningar

(xiii)

Handlingar från domstolar, tribunaler och utredningar

(xiv)

Information som krävs för åtkomst av företagets system och applikationer (t.ex. system-ID)

(e)

Ditt foto med tidsstämpel om du använt ett fotobås på något av våra bryggerier eller evenemang.

(f)

Om du använder sociala medier för att kontakta oss eller informera dig om våra produkter eller
tjänster tar vi del av din profilinformation (t.ex. dina preferenser och kontakter med oss via
Facebook, Instagram och Twitter) och information som du lägger upp på forum som är relevanta
för vår verksamhet.

(g)

Om du deltar i våra evenemang kan du finnas med på foton och videoklipp från evenemanget (vi
informerar om detta på evenemanget).

En del personuppgifter om dig som vi samlar in eller som du eller tredje part (t.ex. arbetsgivare eller
rekryteringsföretag) lämnar till oss kan tillhöra särskilda kategorier av personuppgifter. Särskilda kategorier
av personuppgifter är t.ex. uppgifter om din fysiska eller psykiska hälsa.
Observera att vi behöver vissa typer av personuppgifter för att kunna erbjuda dig tjänster eller för att du,
eller tredjepartskällor, ska kunna erbjuda oss tjänster. Om du inte lämnar sådana personuppgifter till oss,
eller om du ber oss att radera sådana personuppgifter, kan det hända att du inte längre har tillgång till våra
varor och tjänster eller inte längre kan leverera varor och tjänster till oss.
1.2

Personuppgifter som vi samlar in om dig eller får från våra tredjepartskällor.
(a)

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in några av följande uppgifter:
(i)

Tekniska data, t.ex. den IP-adress som används för din dators Internetuppkoppling,
domännamn och land, efterfrågade filer, webbläsarens typ och version, typ och version
hos webbläsarens insticksprogram, operativsystem och plattform.

(ii)

Information om ditt besök, t.ex. fullständig webbadress (URL), klickanalys av dina musklick
till, på och från vår webbplats (med tid och datum), tid och längd för besök på vissa
webbsidor, information om din interaktion med webbsidorna (t.ex. rullning, klickning och
muspekning), metoder som används för att surfa vidare från webbsidan samt
trafikinformation,
lokaliseringsinformation,
webbloggar
och
annan
kommunikationsinformation och information som tillhandahålls vid begäran om tjänster
eller nedladdningar.

(b)

Om du kontaktar oss via sociala medier samlar vi in vissa uppgifter om dig från din webbsida i det
sociala mediet och genom din interaktion med oss eller våra produkter och tjänster.

(c)

Om du är journalist eller arbetar för ett organ eller en branschorganisation inom vår bransch kan vi
samla in information om dig från offentliga källor.

(d)

Om du är en kund eller leverantör (eller en potentiell kund eller leverantör) eller arbetar för en kund
eller leverantör (t.ex. som konsult) kan vi samla in information om dig från ditt företags webbplats,
från offentliga källor eller från kommunikationen med dig före eller under avtalstiden.

(e)

Om du arbetar för oss eller besöker en av våra anläggningar där ett kameraövervakningssystem
finns installerat kan vi också samla in personuppgifter om dig via kameraövervakningssystemet.
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2.

Användning av uppgifter
Vi, eller tredjepartskällor som agerar för vår räkning, samlar in, använder och lagrar ovan angivna
personuppgifter av följande skäl:

2.1

2.2

2.3

När du besöker vår webbplats eller, om du är konsument, använder en av våra appar.
(a)

För att du ska kunna komma åt och använda vår webbplats eller app (t.ex. för att säkerställa att du
har nått åldersgränsen för alkohol).

(b)

För att tillhandhålla teknisk support.

(c)

För att ge dig information och tjänster som du begär av oss.

(d)

För att säkerställa säkerheten hos våra tjänster, vår webbplats och vår app.

(e)

För att lagra information om dina preferenser och ge oss möjlighet att anpassa vår webbplats och
app till dina personliga intressen.

(f)

För att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.

(g)

För att bestämma din plats om du använder en app i syfte att informera dig om närbelägna pubar,
övervaka appanvändningen och ölkonsumtionen, för att genomföra marknadsundersökningar och
förstå dina preferenser och upplevelser av de platser där våra produkter säljs (t.ex. hotell, pubar
och restauranger).

(h)

För att ge dig möjlighet att delta i våra tävlingar och kampanjer.

(i)

För att behandla dina beställningar av varor eller tjänster hos oss.

(j)

För att förbättra och underhålla vår webbplats och app och sammanställa rapporter eller statistik i
syfte att förbättra våra varor och tjänster. Sådan information anonymiseras i största möjliga
utsträckning så att du inte kan identifieras med ledning av de insamlade uppgifterna.

När vi tar emot varor och tjänster från dig.
(a)

För att ge oss möjlighet att ta emot och hantera dina tjänster (t.ex. företagsbesiktning av
leverantörer, rapportering av betalningar och kostnader samt finansiella revisioner).

(b)

För dokumentation och styrning av hälsa och säkerhet.

(c)

För bedömning av din arbetskapacitet (t.ex. för att ta reda på om du är påverkad av droger eller
alkohol och därigenom utsätter dig själv och andra för fara).

(d)

För att bekräfta uppgifter på ditt CV och kontrollera referenser samt bedöma din eller din
arbetsgivares lämplighet att arbeta för oss.

(e)

För att övervaka att principen om lika möjligheter tillämpas.

När vi levererar varor och tjänster till dig.
(a)

För att leverera relevanta varor eller tjänster till dig eller din arbetsgivare (t.ex. för kontroll och
behandling av beställningar, för administrering av ditt konto hos oss, för hantering av kundlån, skatt
och export, fakturering och indrivning av skulder samt insamling av tombuteljer i förekommande
fall).

(b)

För hantering av förfrågningar eller problem som du har i samband med våra varor och tjänster,
t.ex. frågor om hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter eller begäran från dig om
en kopia av uppgifterna vi lagrar om dig. Om vi saknar avtal med dig kan vi behandla dina
personuppgifter för kundserviceändamål om det är nödvändigt för våra berättigade intressen.

(c)

För att skicka information till dig (t.ex. via e-post eller post) om våra varor och tjänster, exempelvis
servicemeddelanden och administrativa meddelanden (t.ex. ändringar i våra villkor och för att hålla
dig informerad om våra avgifter).

(d)

För att ge dig möjlighet att besöka våra evenemang eller delta i tävlingar samt skicka foton av dig
som du gett oss tillåtelse att ta.

(e)

För att garantera hälsa och säkerhet samt kvalitetssäkring.

(f)

För att utföra statistiska analyser och marknadsundersökningar.

(g)

Om du har lämnat ditt samtycke eller om det enligt lag är tillåtet att utan föregående samtycke
kontakta dig i affärsutvecklings- och marknadsföringssyfte (t.ex. via e-post eller post) med
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information om våra produkter och tjänster som du efterfrågar eller som vi tror kan vara intressanta
för dig (inklusive nyhetsbrev).
2.4

För rapportering inom företaget och affärsadministration, för att säkerställa att vi har adekvat
försäkringsskydd i företaget, för att bekräfta säkerheten inom företagets anläggningar, för forskning och
utveckling samt för att identifiera och implementera effektiviseringar i företaget.

2.5

För att följa alla föreskrifter, lagar och bestämmelser som gäller för oss – exempelvis när vi skäligen anser
att det ligger i våra berättigade intressen eller i andras berättigade intressen att göra så samt då vi enligt
lag måste göra så.

2.6

För att fastställa, utöva eller försvara våra berättigade intressen – exempelvis när vi skäligen anser att det
ligger i våra berättigade intressen eller i andras berättigade intressen att göra så samt då vi enligt lag
måste göra så.

2.7

Om du besöker någon av våra anläggningar (t.ex. ett bryggeri) där vi använder
kameraövervakningssystem för att skydda säkerheten för personal och besökare samt vår och deras
egendom.

2.8

För att övervaka din interaktion med oss och vårt varumärke på webben när du kontaktar oss via sociala
medier om det ligger i våra berättigade intressen i samband med marknadsundersökningar och planering
av framtida marknadsföringskampanjer.

2.9

Om vi använder foto eller videoklipp från evenemang där du medverkar i syfte att visa evenemanget för en
bredare publik och för presentation inom företaget om det är nödvändigt för våra berättigade intressen för
ändamål som berör marknadsföring och affärsutveckling eller om vi har fått ditt samtycke.

2.10

För att lokalisera din position om du använder vår spårningsapp CM/SpinApp vid underhåll på vår
öltappningsutrustning och om det ligger i våra berättigade intressen i samband med uppfyllandet av
kundernas behov.

2.11

Om du är journalist och det ligger i våra berättigade intressen att kontakta dig med inbjudan om att skriva
en nyhetsartikel om våra produkter och tjänster, för att bjuda in dig till evenemang, skicka reklammaterial
eller för pressmeddelanden.

3.

Rättslig grund för användning av dina personuppgifter

3.1

Vi anser att de rättsliga grunderna för användningen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna
integritetspolicy är följande:
(a)

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtal med dig (t.ex. för att
hantera dina beställningar hos oss, för att uppfylla villkoren för användningen av vår webbplats
eller app som du accepterar genom att besöka vår webbplats eller ladda ned vår app och/eller för
att uppfylla vårt avtal att leverera tjänster till dig eller ta emot tjänster från dig eller din
arbetsgivare).

(b)

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. att överlämna
information till berörda myndigheter).

(c)

Om varken (a) eller (b) är tillämplig behöver vi personuppgifterna för våra egna eller annans
berättigade intressen (t.ex. för att skydda säkerheten för vår webbplats eller mobilapp). Våra
berättigade intressen är följande:
(i)

Att driva vår verksamhet samt se till att den växer och utvecklas.

(ii)

Att driva vår webbplats och mobilapp.

(iii)

Att välja lämpliga, kompetenta och kvalificerade leverantörer.

(iv)

Att skapa en säker arbetsmiljö för vår personal och våra besökare.

(v)

Marknadsföring, marknadsundersökningar och affärsutveckling.

(vi)

Att leverera varor och tjänster till våra kunder, genomföra och ta emot betalningar,
tillhandahålla kundtjänster och informera oss om kunden som vi levererar tjänster till.

(vii)

Att göra och följa upp beställningar samt se till att beställningarna verkställs i samverkan
med våra leverantörer.

(viii)

Administrativa uppgifter inom koncernen enligt beskrivningen i avsnitt 5.1 nedan.
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3.2

Vi får använda dina särskilda kategorier av personuppgifter om du har lämnat ditt samtycke (som du när
som helst kan återkalla igen enligt beskrivningen nedan).

3.3

I framtiden kan det hända att vi behöver ditt samtycke för annan användning av andra personuppgifter
(som du när som helst kan ta tillbaka igen enligt beskrivningen nedan). Om samtycke är nödvändigt anges
det i denna integritetspolicy.

3.4

Om vi behöver ditt samtycke för att använda dina personuppgifter på ett speciellt sätt, och om du senare
ändrar dig, kan du ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via e-post på
1
personal.data@eu.asahibeer.com eller via telefon . Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter
på det sättet. Om du tar tillbaka ditt samtycke kan det dock få följder för dina möjligheter att leverera
tjänster till oss (om t.ex. tjänsterna kräver en hälsobedömning på basis av dina särskilda kategorier av
personuppgifter) och för våra möjligheter att leverera tjänster till dig.

4.

Cookies

4.1

Vi använder för närvande inte cookies på våra webbplatser eller mobilappar. Om vi börjar använda cookies
i framtiden kommer denna policy att ändras på motsvarande sätt.

5.

Utlämning av personuppgifter

5.1

Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag som ingår i koncernen, inklusive moderbolaget i
Japan, om vi anser det nödvändigt för våra berättigade intressen i samband med ändamål som berör vår
interna administration (t.ex. för att säkerställa konsekventa och korrekta leveranser av tjänster till våra
kunder, för att arbeta enligt företagets strategi, för att uppfylla gällande regler, för genomförande av
revisioner och uppföljningar, för forskning och utveckling samt för kvalitetssäkring). Vi kan också dela dina
personuppgifter med enheter i vår koncern som levererar produkter och tjänster till oss, t.ex. i form av ITsystem.

5.2

Vi kommer att dela dina personuppgifter med följande kategorier av tredje parter:
(a)

Våra tjänsteleverantörer och underentreprenörer, exempelvis betalningsprocessorer, leverantörer
av teknisk service och support, försäkringsbolag, logistikleverantörer och leverantörer av
molntjänster.

(b)

Din arbetsgivare eller ditt rekryteringsföretag.

(c)

Återsäljare där du är kund.

(d)

Myndigheter (t.ex. tulltjänstemän).

(e)

Företag som utför bedömning av arbetshälsan och medicinsk personal som utför drog- och
alkoholtester (i förekommande fall).

(f)

Företag som hjälper oss med marknadsföring, reklam och kampanjer.

(g)

Analytiker och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats och
våra appar.

Alla tredje parter som vi delar dina personuppgifter med får (enligt lagstiftting och avtal) inte använda dina
personuppgifter till andra ändamål än att leverera tjänster till oss. Vi kommer alltid att säkerställa att tredje
parter som får ta del av dina personuppgifter omfattas av sekretess- och säkerhetsregler som
överensstämmer med denna integritetspolicy och gällande lagar.
5.3

Även i följande fall kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till tredje part:
(a)

(b)

1

Om det är nödvändigt för våra berättigade intressen i samband med driften och utvecklingen av vår
verksamhet.
(i)

Om vi säljer eller köper företag eller tillgångar kan vi lämna ut dina personuppgifter till den
potentiella säljaren eller köparen av de berörda företagen eller tillgångarna.

(ii)

Om väsentligen alla tillgångar som ägs av Asahi eller något av dess dotterbolag förvärvas
av tredje part och då personuppgifter som administreras av Asahi ingår i de förvärvade
tillgångarna.

Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav och
tillmötesgå förfrågningar från myndigheter eller brottsbekämpande tjänstemän samt för att skydda
den nationella säkerheten, stödja brottsbekämpning eller förebygga olagliga aktiviteter.

Telefonnummer är tillgängliga på www.asahi-brands-europe.cz
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(c)

För att efterleva eller tillämpa våra villkor eller andra avtal eller för att svara på eventuella anspråk,
skydda våra egna eller tredje parts rättigheter, skydda säkerheten för personer eller förebygga
olagliga aktiviteter.

(d)

För att skydda Asahis, våra anställdas, kunders eller andra personers rättigheter, egendom eller
säkerhet. Detta kan innebära att personuppgifter delas med andra organisationer i syfte att
motverka bedrägeri och minska kreditrisker.

5.4

Vi kan också lämna ut och använda anonymiserade, sammanställda rapporter och statistik om personer
som använder vår webbplats och våra appar eller våra varor och tjänster och från personers interaktion
med oss och våra varumärken på sociala medier och använda informationen för interna rapporter eller
rapporter till vår koncern eller annan tredje part samt för vår marknadsföring och våra kampanjer. Inga av
dessa anonymiserade, sammanställda rapporter och statistik avslöjar identiteten hos våra användare.

5.5

Förutom enligt vad som uttryckligen beskrivs ovan kommer vi aldrig att dela, sälja eller hyra ut någon del
av dina personuppgifter till tredje part utan att första meddela dig och, om så krävs, inhämta ditt samtycke.
Om du har gett oss samtycke att använda dina personuppgifter på ett bestämt sätt, men senare ändrar dig,
ska du kontakta oss, så slutar vi att använda dina personuppgifter på det sättet.

6.

Bevarande av personuppgifter
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka
personuppgifterna behandlas. Hur länge vi bevarar personuppgifter beror på ändamålen för vilka vi samlar
in och använder dem och/eller vad som krävs i enlighet med gällande lagar och för att fastställa, utöva eller
försvara våra lagliga rättigheter.
Dina rättigheter

6.1

Du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Om du vill ha mer information om dina
rättigheter eller önskar utöva någon av dem kan du när som helst kontakta oss via e-post på
1
personal.data@eu.asahibeer.com eller via telefon . Du har rätt att begära att vi:
(a)

ger dig tillgång till alla personuppgifter som vi innehar om dig

(b)

uppdaterar personuppgifter om dig som är inaktuella eller felaktiga

(c)

raderar personuppgifter som vi innehar om dig

(d)

begränsar vår behandling av dina personuppgifter

(e)

förhindrar att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring

(f)

lämnar ut eller inte lämnar ut dina personuppgifter till tredjeparts tjänsteleverantörer

(g)

ger dig en kopia av personuppgifter som vi innehar om dig

(h)

tar hänsyn till rimliga invändningar som du har mot vår användning av dina personuppgifter.

6.2

Vi kommer att överväga alla sådana begäranden och återkomma med svar inom rimlig tid (och under alla
omständigheter inom den tid som föreskrivs enligt lag). Observera dock att en del personuppgifter under
vissa omständigheter kan undantas från sådana begäranden.

6.3

Om ett undantag gäller kommer vi att informera dig om detta när vi besvarar din begäran. Vi kan efterfråga
information som bekräftar din identitet innan vi besvarar din begäran.

7.

Marknadsföring

7.1

Vi kan samla in och använda dina personuppgifter för marknadsföring via e-post, appar, telefon och post.

7.2

Vi kan skicka viss marknadskommunikation (t.ex. elektronisk marknadskommunikation till befintliga kunder)
om det ligger i våra berättigade intressen att göra så i samband med marknadsföring och affärsutveckling.

7.3

Men vi kommer att alltid att inhämta ditt samtycke för direkt marknadskommunikation om så krävs enligt lag
och om vi avser att lämna ut dina personuppgifter till tredje part för sådan marknadsföring.

7.4

Om du inte längre vill ta emot marknadskommunikation kan du kontakta oss via e-post på
2
personal.data@eu.asahibeer.com eller via telefon .

1
2
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8.

Överföring av personuppgifter

8.1

Personuppgifter kan behandlas, lagras och/eller kommas åt av personal som arbetar för oss utanför EESområdet, av andra företag som ingår i koncernen eller av tredjepartskällor. Detta kan ske för de ändamål
som anges i avsnitt 1.2(e) ovan, när vi tillhandahåller våra tjänster till dig eller din arbetsgivare, när vi tar
emot tjänster från dig eller någon av våra tredjepartskällor, vid bearbetning av överföringar och/eller vid
tillhandahållande av supporttjänster. En närmare beskrivning av vem dina personuppgifter kan lämnas ut
till finns i avsnitt 5 ovan.

8.2

Om vi lämnar ut dina personuppgifter till ett företag inom vår koncern som inte är verksamt inom EES eller
till tredjepartskällor kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att mottagaren skyddar dina
personuppgifter på ett adekvat sätt i enlighet med denna integritetspolicy. Åtgärderna kan bland annat
omfatta följande:
(a)

Med USA-baserade enheter tecknar vi standardavtal som är godkända av Europeiska
kommissionen eller säkerställer att de har undertecknat skölden för skydd av privatlivet i EU och
USA (se även https://www.privacyshield.gov/welcome).

(b)

Med enheter baserade i andra länder utanför EES (inklusive Japan) tecknar vi standardavtal som
är godkända av Europeiska kommissionen.

8.3

Du kan begära att få mer information om de åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter i dessa
1
fall genom att när som helst kontakta oss via e-post på personal.data@eu.asahibeer.com eller via telefon .

9.

Säkerhet

9.1

Asahi gör allt för att skydda personuppgifterna mot förlust, missbruk, utlämning, ändringar, obehörig
åtkomst, otillgänglighet och förstörelse och vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att bevara
personuppgifternas sekretess, bland annat genom organisatoriska och tekniska åtgärder. De
organisatoriska åtgärderna omfattar bland annat fysisk tillträdeskontroll till våra lokaler, personalutbildning
och inlåsning av fysiska arkiv i arkivskåp. I de tekniska åtgärderna ingår kryptering, lösenordsskyddad
åtkomst till våra system och användning av antivirusprogram.

9.2

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan det hända att informationen överförs via Internet. Även om
vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter är överföring av information via Internet inte alltid helt
säker. Du måste därför godkänna och acceptera att vi inte kan garantera säkerheten för dina
personuppgifter när de överförs till vår webbplats och att sådana överföringar sker på din egen risk. När vi
väl har tagit emot dina personuppgifter skyddar vi dem mot obehörig åtkomst genom strikta rutiner och
säkerhetsfunktioner.

9.3

Om du har fått eller valt ett lösenord som ger dig åtkomst till ditt webbkonto ansvarar du själv för att skydda
lösenordet. Vi uppmanar dig att inte avslöja lösenordet för någon annan.

10.

Webbplatser från tredje part
Vår webbplats, våra mobilappar och våra sidor på sociala medier innehåller från tid till annan länkar till
webbplatser som drivs av tredje part, t.ex. partnernätverk och företag inom vår koncern. Observera att
denna integritetspolicy endast gäller personuppgifter som vi samlar in via vår webbplats, våra appar och
våra sidor på sociala medier eller som vi får från tredjepartskällor och att vi inte kan hållas ansvariga för
personuppgifter om dig som samlas in och lagras av tredje part. Webbplatser från tredje part har egna
villkor och integritetspolicyer som du noga bör läsa igenom innan du lämnar personuppgifter till sådana
webbplatser. Vi står inte för och tar inget som helst ansvar för innehållet i tredje parts webbplatser, villkor
eller policyer.

11.

Ändringar i vår integritetspolicy
Vi kan när som helst uppdatera vår integritetspolicy. Eventuella framtida ändringar av vår integritetspolicy
kommer att anges på vår webbplats och i lämpliga fall meddelas dig via post eller e-post. Kontrollera
regelbundet om vår integritetspolicy har uppdaterats eller ändrats. Genom att fortsätta använda tjänsterna
och vår webbplats, eller genom att erbjuda och/eller tillhandahålla oss tjänster, bekräftar du att du har läst
och förstått den senaste versionen av vår integritetspolicy.

12.

Ytterligare frågor eller klagomål

12.1

Om du har frågor eller klagomål som gäller vår insamling, användning eller lagring av dina personuppgifter,
eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i samband med dina personuppgifter, är du välkommen att
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1

kontakta oss via e-post på personal.data@eu.asahibeer.com eller via telefon . Vi undersöker alla klagomål
och tvister som avser användning eller utlämning av personuppgifter och försöker alltid hitta en lösning.
12.2

Du kan även framföra klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet i EU-landet där vi är baserade eller där
vi behandlar personuppgifter i samband med att vi erbjuder dig varor eller tjänster inom EU. Om du är
osäker på vilken dataskyddsmyndighet du ska kontakta är du välkommen att kontakta oss via e-post på
1
personal.data@eu.asahibeer.comor eller via telefon . Om du anser att dina rättigheter har kränkts kan du
vända dig till en lokal domstol.

Bestämmelserna i denna integritetspolicy överensstämmer med dataskyddsförordningen som gäller från och med
den 25 maj 2018.

1
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