Personvernerklæring

1. Innledning
Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460
Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.
BE 475.286.142.
« Personlig informasjon » eller « personopplysninger» er definert som enhver
informasjon som knytter seg til din person (uansett om du er identifisert eller kun
kan identifiseres ut fra dette) slik som ditt navn, din e-postadresse og postadresse.
Les følgende personvernerklæring for å forstå hvordan vi bruker dine
personopplysninger etter at de er innhentet av oss. Les gjennom denne
personvernerklæringen før du gir oss noen personlige opplysninger. Du trenger ikke
å oppgi noen personopplysninger når du søker på nettsidene våre.
Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen på noe tidspunkt, ta
kontakt på e-post på Dataprotection@olympus-europa.com.

Denne personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen. Datoen for de
nyeste revisjonene vil vises på denne siden. I tilfelle en slik oppdatering vil vi sette
opp en fremhevet merknad på nettsidene våre for å varsle deg om endringen. Du vil
dessuten bli varslet via e-post om endringene av behandlingsaktivitetene og bli bedt
om ditt samtykke. Ditt samtykke til endringene impliseres hvis du ikke protesterer
innen 30 dager etter at du har mottatt varslingen.
2. Når innhenter vi personlige opplysninger?
Vi innhenter personlig informasjon fra deg når du gjør følgende gjennom nettsidene:
• registrerer deg på nettsidene
• bestiller varer eller tjenester
• sender inn noen andre forespørsler på nettet
• besøker nettsidene våre

3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?
Vi innhenter personling informasjon fra deg inkludert følgende:
• navn
• postadresse
• telefonnummer
• e-postadresse
• kreditt og/eller debiteringskortinformasjon
• enhver annen personlig informasjon som du oppgir på frivillig basis, og
• din IP-adresse, informasjon om de nettsidene du bruker og trendene dine
som bruker slik som forklart i avsnitt 7 og 9 i denne personvernerklæringen.
4. Hva gjør vi med dine personlige opplysninger?
Når du gir oss personlig informasjon slik som indikert ovenfor, bruker vi
den personlige informasjonen til å:
• administrere disse nettsidene
• forbedre din nettleseropplevelse
• gjøre det mulig å bruke tjenestene som er tilgjengelig på disse nettsidene

• behandle dine ordre for varer og tjenester
• kontakte deg om dine bestillinger
• sende beskjeder og fakturaer til deg og innhente betalinger fra deg
• gi deg informasjon om siste nyheter eller spesialtilbud fra Olympus, som kan være
av interesse for deg, med mindre du har valgt å ikke motta denne
kommunikasjonen. Denne informasjonen vil være relatert til samme produkter eller
lignende produkter som de som du har kjøpt. Du kan når som helst varsle oss om at
du ikke lenger ønsker å motta slik infomasjon ved å sende oss en e-post (mailto:
Dataprotection@olympus-europa.com);
• svare på dine innsendte forespørsler.
5. Hvem videresender vi din personlige informasjon til?
Vi kan dele personlig informasjon som innhentes via nettsidene med tredjeparts
selskaper som hjelper oss til å drive nettsidene, behandle dine ordrer og
forespørsler eller på annen måte administrere kundeforholdet mellom deg og oss.
De personlige opplysningene du oppgir når du registrerer deg på disse nettsidene,
når du kjøper et produkt fra Olympus og informasjon om din bruk av nettsidene vil
deles med Olympus Europa GmbH og eventuelle tilknyttede selskaper slik at de
kan sende deg informasjon om produktene sine hvis du har samtykket til dette ved å
krysse av i den relevante boksen. Dette vil kun dreie seg om andre selskaper i
elektronikkbransjen, og informasjonen du vil få tilsendt, vil kun være relatert til
deres produkter.
Ellers vil vi kun avsløre personopplysninger til myndigheter og håndhevende
myndigheter, til våre rettsetterfølgere eller i forbindelse med eventuelle juridiske
prosesser eller prospektive juridiske prosesser, eller for å etablere, utøve eller
forsvare våre juridiske rettigheter (inkludert å gi informasjon til tredjeparter for
formålet å forebygge svindel og redusere kredittrisiko, slik som tillatt ved lov). I
dette tilfellet vil vi informere deg om informasjonen og vedkommende vi formidlet e
dine personopplysninger til.
6. Internasjonale overføringer av personlig informasjon
Internett er et globalt miljø, og bruk av Internett involverer overføring av data over
internasjonale grenser. Derfor, gjennom å søke gjennom nettsidene og oppgi
personlig informasjon til oss, godtar du at vi behandler dine personopplysninger på
denne måten. Hvis du befinner deg innen EU, vil informasjonen du oppgir kunne
overføres til land (inkludert USA) som ikke har personvernlover som tilsvarer de
som gjelder i EU. Vi gjør nødvendige tiltak for å sikre at våre partnere i USA følger
prinsippene for datasikkerhet, slik dette er spesifisert i retningslinjene som er avtalt
mellom EU og USA om overføring av personlige opplysninger.
7. Cookies og Web Beacons
Når du ser på nettsidene våre, kan vi lagre informasjon på harddisken på din
datamaskin i form av en « cookie » (hovedsakelig i en liten tekstfil eller enkelt GIF).
Cookies gjør at vi kan skreddersy nettsidene etter dine interesser og preferanser. For
eksempel kan en cookie inneholde informasjon om nettsidene du har besøkt på
nettstedet, hvilket gjør at vi kan tilpasse ditt neste besøk på hjemmesidene. Men
cookies gjør ikke at vi kan få tilgang til resten av datamaskinen din.
For å analysere suksessen til våre markedsføringskampanjer implementerer vi andre
teknologier slik som web beacons. Vi bruker tredjeparts web beacons fra Yahoo! til å

hjelpe oss med å analysere hvor besøkende går og hva de gjør når de besøker
nettsidene våre. Yahoo! kan også bruke anonym informasjon om besøkene dine på
disse og andre nettsider for å forbedre produktene og tjenestene sine og gi bedre
annonseringer om varer og tjenester som er interessante for deg. Hvis du ønsker
mer informasjon om denne praksisen og for å få vite hvilke valg du har for at denne
informasjonen ikke skal benyttes av Yahoo!, send oss en e-post (mailto:
Dataprotection@olympus-europa.com).
De fleste Internett-lesere gjør det mulig for deg å slette cookies eller motta en
advarsel før en cookie lagres på harddisken din. Se nettleserens instrukser eller
hjelpeskjerm for å lære mer om hvordan du gjør dette. Men hvis du bestemmer deg
for å deaktivere cookies vi plasserer på datamaskinen din, vil du kanskje ikke være i
stand til å bruke visse tjenester eller fasiliteter på nettsidene.
8. Linking til andre nettsider
Nettsidene inneholder hyperlinker til nettsidene som eies og drives av tredjeparter.
Disse nettsidene har egne retningslinjer for personvern og vi ber deg om å se
gjennom disse. De vil styre bruken av personlig informasjon som du oppgir mens
du besøker disse nettsidene. Vi påtar oss intet ansvar for personvernpraksiser på
slike tredjeparts nettsider, og din bruk av disse nettsidene skjer på egen risiko.
9. IP-adresser
Vi studerer trender blant de besøkende, da vi er interessert i vellykket
videreformidling av informasjon gjennom nettsidene. Våre servere oppretter loggfiler
med informasjon, slik som Internett-protokolladressen (IP) fra nettverket ditt, hvilke
sider som ble utforsket og lengden på ditt besøk. Analyseprogramvare brukes til å
generere rapporter, som gjør at vi lærer oss mer om hvordan vi kan forbedre
erfaringen din med nettsidene. Denne informasjonen brukes ikke til å utvikle en
personlig profil av deg. Loggfilene tømmes regelmessig. En IP-adresse er et nummer
som tildeles din datamaskin gjennom din Internett-leverandør for å gi tilgang til
Internett. Generelt sett vil en IP-adresse forandre seg hver gang datamaskinen
kobles til Internett. Men hvis du har en bredbåndstilkobling, er det mulig at IPadressen som vi kan innhente inneholder informasjon som kan anses som
identifiserbar. Dette kan skje på grunn av at ved bruk av visse
bredbåndstilkoblinger, vil IP-adressen din ikke endres og kan tilknyttes din
personlige datamaskin. Vi kan bruke IP-adressen din til å innhente oppsamlet
bruksinformasjon. Men vil ville bare være i stand til å identifisere deg individuelt hvis
vi har mulighet til å linke IP-adressen til deg som en spesiell bruker. Dette krever
vanligvis tilgang til ekstra informasjon som vi ikke søker.
10. Dine rettigheter vedrørende dine personlige opplysninger
Du har rett til å forespørre en kopi av den personlige informasjonen som vi har om
deg, til å få feil i denne informasjonen korrigert og forespørre sletting av de
personlige opplysningene. Send forespørselen din til personvernvernadministratoren
på e-post (mailto: Dataprotection@olympus-europa.com). Vi vil håndtere
forespørslene dine i samsvar med gjeldende lovgivning.
Videre har du til enhver tid rett til å protestere mot bruken av dine personlige
opplysninger. Informer oss enten ved bruk av vår kontaktadresse eller e-postadresse
som er oppgitt ovenfor.
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