Nutrilett Willpower Group – Villkor för användning av personuppgifter
Följande villkor måste accepteras för användning av personuppgifter före inskrivning i Nutrilett
Willpower Group, se Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group i punkt 3.

Personuppgiftsansvarig
Orkla Health (se kontaktuppgifter längst ned i dokumentet) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter
som du lämnar i samband med ditt medlemskap i Willpower Group.
Vilken information registreras om dig?
I samband med att du tecknar medlemskap i Willpower Group registrerar vi bland annat ditt namn, adress,
e-postadress, IP-adress, telefonnummer, födelsedatum samt sådana andra uppgifter som du lämnar till
Orkla Health.
Dessutom kan information om dina preferenser som du lämnar i eventuella marknadsundersökningar samt
din användning av webbplatser ansluta till Willpower Group, inklusive klick på dessa webbplatsers annonser,
registreras.
Varför behandlar vi information om dig och vad används denna information till?
Syftet med att behandla de personuppgifter vi registrerat om dig är i första hand att vi ska kunna administrera
och på annat sätt hantera medlemmar och deras användning av Willpower Groups tjänster.
De uppgifter som nämnts ovan kommer även användas som underlag för analyser och statistik. Detta sker
bl.a. i samband med anpassning och utveckling av Orkla Health och andra Orkla-företags marknadsföring i
förhållande till kundernas önskemål och behov, inklusive anpassning av produktval, prisnivåer,
marknadsföringskampanjer o.s.v. Uppgifterna kommer för detta ändamål att vara anonymiserade så att de
inte kan kopplas till dig.
Kommer personuppgifterna utlämnas till andra?
För en behandling enligt ovannämnda syfte, kan utlämnande av personuppgifter till företag som ingår i Orkla
koncernen förekomma, se lista här.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till bolag som utför tjänster åt Orkla Health och där
behandling av personuppgifter är nödvändigt för att tjänsterna ska kunna utföras. Sådana bolag agerar
personuppgiftsbiträden åt Orkla Health och har ingen rätt att behandla personuppgifterna för egna syften.
Kontakt – förfrågningar om tillgång etc.
Orkla Health AS (Postbox 423 Skøyen, 0213 Oslo) är personuppgiftsansvarig. Förfrågningar om behandling
av personuppgifter, inklusive tillbakadragande av samtycke till behandlingen, uppgifter om den information
som lagras och möjlighet till rättelse och raderande av de personuppgifter som vi behandlar om dig kan
skickas till willpower@nutrilett.se.
Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt, begära ett utdrag från Orkla Health för att kontrollera vilka
personuppgifter som finns registrerade om dig. En sådan begäran ska framställas skriftligen och vara
egenhändigt undertecknad av dig.

