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Anvendelsesområde. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger
gælder oplysninger, der indsamles, anvendes og videregives af Stanley Black &
Decker, Inc. og virksomhedens associerede selskaber (samlet kaldet "Stanley Black
& Decker") i forbindelse med oplysninger, som vi indsamler:
 Via vores websteder, mikrowebsteder og mobilwebsteder, der drives af os,
og hvorfra du har adgang til denne politik om beskyttelse af personlige
oplysninger ("webstederne")
 Via vores softwareapplikationer, der er tilgængelige til brug på eller via
computere og mobilenheder ("apps")
 Via vores sider på sociale medier samt apps for sociale medier, som vi
styrer, og hvorfra du har adgang til denne politik om beskyttelse af
personlige oplysninger (samlet kaldet vores "sider på sociale medier")
 Via HTML-formaterede e-mailmeddelelser, som vi sender til dig, hvor der
angives et link til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger
 Offline, f.eks. når du besøger vores butikker eller butikskiosker, deltager
ved en messe eller afgiver en bestilling eller supportanmodning over
telefonen.
Samlet kalder vi webstederne, vores apps, vores sider på de sociale medier og
vores offline funktioner for "tjenesteydelserne".
Bemærk, at denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger ikke gælder for
oplysninger, der behandles af Stanley Black & Decker i sin egenskab af
serviceudbyder på vegne af en forretningspartner eller kunde, f.eks. når en sådan
part giver os oplysninger, der omhandler deres egne kunder eller medarbejdere.
Stanley Black & Decker vil behandle disse oplysninger i overensstemmelse med den
pågældende forretningspartners eller kundes anvisninger og gældende lovgivning.
Denne politik om beskyttelse
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1. Hvilke personlige oplysninger indsamler Stanley Black & Decker om
dig?

"Personlige oplysninger" er oplysninger, der identificerer dig som enkeltperson
eller relaterer til en identificerbar enkeltperson.
Vi og vores serviceudbydere kan indsamle og kombinere personlige oplysninger
om dig fra en række forskellige kilder, herunder:
 Via tjenesteydelserne, f.eks. når du tilmelder dig et nyhedsbrev,
markedsførings-e-mails og andre kommercielle elektroniske meddelelser
(f.eks. kommende tilbud, nye produkter osv.), opretter en konto for at få
adgang til tjenesteydelserne (f.eks. for at registrere dine produkter,
anmode om support, deltage i vores konkurrencer, henvende dig
vedrørende produktgarantier), foretager et køb eller via vores sider på de
sociale medier.
 Fra andre kilder. Vi modtager dine personlige oplysninger fra andre
kilder, f.eks.:
o Offentligt tilgængelige databaser, f.eks. LinkedIn eller lokale
brancheorganisationers eller industrisammenslutningers registre.
o Fælles markedsføringspartnere, når de deler oplysningerne med os,
herunder:
privatejede
markedsføringseller
undersøgelses-/forespørgselsdatabaser.
o Hvis du forbinder din konto på et socialt medie med din
tjenesteydelseskonto, deler du ville personlige oplysninger fra din
konto på det sociale medie med os, f.eks. dit navn, e-mailadresse,
foto, liste over kontakter på den pågældende konto samt andre
oplysninger, som er tilgængelige, eller som du gør tilgængelige, når
du forbinder din konto på det sociale medie med din
tjenesteydelseskonto, afhængigt af de præferencer/valg, du har
foretaget i indstillingerne på din konto på det sociale medie, eller de
holdninger (f.eks. "likes"), du har givet udtryk for på vores sider på
de sociale medier.

2.

Vi indsamler generelt følgende typer personlige oplysninger:














Dit navn
Postadresse
E-mailadresse
Fødselsdato
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
Postnummer, stat/region og land
Brugernavn
og
adgangskode
(relateret til din konto)
Køb,
bestillingsoplysninger
og
betalingsoplysninger
Erhverv eller profession
Færdighedsniveauer og erfaring
inden for dit arbejde eller erhverv








Demografiske oplysninger (f.eks.
antal
personer
i
husstanden,
bopælsland, alder og køn)
Oplysninger
relateret
til
kundetilfredshedsundersøgelser,
kundeanmodninger
eller
-forespørgsler
Købsvaner og andre oplysninger,
herunder registrering
af købte
produkter
Interesser og hobbyer
Oplysninger
om
produkter,
du
ønsker dig, kan lide eller ejer
Bankoplysninger (f.eks. til særlige
tilbud
–
godtgørelse,
garantiforlængelse, præmier eller
konkurrencer)

På visse websteder giver vi dig mulighed for at bruge din personlige konto fra de
sociale medier, på websteder for sociale medier ("personlig konto på sociale
medier"), til at give os personlige oplysninger, når du deltager i visse funktioner på
vores websteder. Disse personlige oplysninger kan inkludere følgende:







Dit navn og/eller kaldenavn

Profilbillede

Køn

Netværk

Bruger-ID

Liste over venner og relaterede
kontaktoplysninger
 Sprog

 Stemmeoptagelser

 Video og fotografier

Fødselsdato
Uddannelse
Arbejdshistorik/profession
Adresse
Interesser/hobbyer
"Synes godt om" eller medlemsskaber af
onlinegrupper
Land
Udtrykte holdninger (f.eks. når du svarer
på, hvor tilfreds du er med et af vores
produkter)

Det er også muligt, at vi fortsat vil kunne indsamle disse oplysninger fra dine
personlige konti på de sociale medier, såfremt oplysningerne redigeres af dig
senere.

3.

Vi har brug for at indsamle personlige oplysninger for at kunne levere de anmodede
tjenesteydelser til dig. Du kan vælge ikke at give op visse anmodede oplysninger,
men så vil du muligvis ikke være i stand til at udnytte nogle af vores
servicefunktioner, eller vi vil muligvis ikke være i stand til at levere
tjenesteydelserne til dig.
Hvis du udleverer andres personlige oplysninger til os eller til vores serviceudbydere
i forbindelse med tjenesteydelserne, angiver du, at du har beføjelsen til at gøre
dette og til at give os tilladelse til at bruge oplysningerne i overensstemmelse med
denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
2. Hvordan bruger vi de personlige oplysninger, vi indsamler om dig?
De personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, hjælper os med at tilpasse din
oplevelse hos os og vores kommunikation til dig samt til fortsat at forbedre din
oplevelse af vores tjenesteydelser.
Vi og vores serviceudbydere bruger de
ovennævnte indsamlede personlige oplysninger til følgende formål:


Tilvejebringe tjenesteydelsernes funktionalitet og opfylde dine
anmodninger, herunder:
o Åbne og sørge for adgang til din registrerede konto.
o Besvare dine henvendelser og opfylde dine anmodninger, f.eks. når du
kontakter os via en af vores online kontaktformularer eller chatlinjer.
o Behandle din bestilling eller andre transaktioner, herunder garanti- og
produktregistrering, krav eller anmodninger, samt levere relateret
kundeservice.
o Sende administrative oplysninger til dig, f.eks. ændringer i vores vilkår,
betingelser og politikker.
o Lade dig sende meddelelser til en anden person, hvis du vælger at
gøre det.
Vi vil beskæftige os med disse aktiviteter for at administrere vores
kontraktlige relation med dig og/eller træffe foranstaltninger på din
anmodning inden indgåelse af en aftale og/eller for at overholde en juridisk
forpligtelse.



Sende dig vores nyhedsbrev og/eller andet markedsføringsmateriale
og muliggøre social deling.
o Sende sig reklame- og markedsføringsrelaterede e-mails, SMSbeskeder og post med oplysninger om vores tjenesteydelser, nye
produkter og andre nyheder om vores virksomhed.
o Muliggøre den sociale delingsfunktionalitet, du vælger at bruge.
o Sende ønskelister eller andre e-mails på dine vegne.
Vi vil beskæftige os med denne aktivitet med dit samtykke.



Analyse af personlige oplysninger til virksomhedsrapportering og
levering af tilpassede tjenesteydelser.

4.

o
o
o

For bedre at forstå dig, så vi kan tilpasse dine oplevelser, når du bruger
vores tjenesteydelser, og give dig oplysninger og/eller tilbud tilpasset
dine interesser.
For bedre at forstå dine præferencer, så vi kan levere indhold via vores
tjenesteydelser, som vi tror, vil være relevant og interessant for dig.
For at analysere og forudsige vores brugeres præferencer for at
udarbejde sammensatte tendensrapporter om, hvordan vores digitale
indhold benyttes, og foretage markedsundersøgelser, så vi kan
forbedre vores tjenesteydelser.

Vi vil levere tilpassede tjenesteydelser enten med dit samtykke, eller fordi vi
har en legitim interesse.


Lade dig deltage i sweepstakes, konkurrencer eller andre
kampagner.
o Vi tilbyder dig muligvis muligheden for at deltage i en sweepstake,
konkurrence eller anden kampagne.
o Nogle af disse kampagner har yderligere regler, der indeholder
oplysninger om, hvordan vi vil bruge og videregive dine personlige
oplysninger.

Vi bruger disse oplysninger til at administrere vores kontraktlige relation til
dig.


Sammenlægning og/eller anonymisering af personlige oplysninger.
o Vi sammenlægger og/eller anonymiserer personlige oplysninger, så de
ikke længere vil kunne betragtes som personlige oplysninger. Dette gør
vi for at generere andre data til vores brug, som vi bruger og
videregiver til forskellige formål.



Opnå vores virksomhedsformål.
o Til dataanalyse, f.eks. for at forbedre effektiviteten af vores
tjenesteydelser.
o Til revisioner for at bekræfte, at vores interne processer fungerer som
tilsigtet og overholder juridiske, lovmæssige og kontraktlige krav.
o Til overvågning af bedrageri og sikkerhed, f.eks. for at opdage og
forhindre digitale angreb eller forsøg på at begå identitetstyveri.
o Til forbedring og udvikling af vores produkter og tjenesteydelser.
o Til styrkelse, forbedring eller ændring af vores nuværende produkter
og tjenesteydelser.
o Til identifikation at brugstendenser, f.eks. for at forstå, hvilke dele af
vores tjenesteydelser, brugerne har størst interesse for.
o Til muliggørelse af tilbagekaldelser.
o Til behandling af jobansøgninger.
o Til bestemmelse af effektiviteten af vores tilbudskampagner, så vi kan
tilpasse vores kampagner til vores brugeres behov og interesser.
o Til drift og udvidelse af vores forretningsaktiviteter, f.eks. for at forstå,
hvilke dele af vores tjenesteydelser, brugerne har størst interesse for,

5.

så vi kan fokusere vores energi på at imødekomme vores brugeres
interesser.
Vi beskæftiger os med disse aktiviteter for at administrere vores kontraktlige
relation med dig, overholde en juridisk forpligtelse, og/eller fordi vi har en
legitim interesse.
Hvis du tilmelder dig vores e-mailliste, benytter vi muligvis tjenesteydelser fra
tredjepartsplatforme (f.eks. sociale netværk eller andre websteder) til at rette
målrettede reklamer på sådanne platforme mod dig eller andre, og vi giver muligvis
en censureret udgave af din e-mailadresse eller andre oplysninger til
platformsudbyderen til sådanne formål. For at fravælge brugen af dine oplysninger
til sådanne formål bedes du kontakte os som beskrevet under "16. Hvordan kan du
kontakte Stanley Black & Decker?" nedenfor.
3. Deler Stanley Black & Decker dine personlige oplysninger med
tredjeparter?
Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med følgende:


Vores associerede selskaber til de formål, der er beskrevet i denne
politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
o Du kan se listen over og placeringen af vores associerede selskaber
her.
o Hvad angår oplysninger, som er indsamlet af vores japanske
associerede selskab(er) og brugt sammen med Stanley Black & Decker,
Inc., er Stanley Black & Decker den part, der er ansvarlig for
håndteringen af de i fællesskab anvendte personlige oplysninger.



Vores
tredjepartsserviceudbydere,
herunder
forhandlere
og
salgsrepræsentanter, for at udføre opgaver på vore vegne, f.eks.:
o Muliggøre dit køb, gennemføre din bestilling og behandle din betaling
o Hjælpe med servicering af vores produkter
o Produktregistreringer
o Besvare anmodninger og levere produktoplysninger
o Hjælpe dig med at bytte produkter og andre kundeserviceopgaver
o Sende og forbedre vores kommunikation med dig
o Besvare anmodninger til vores investorrelationer
o Levere webhosting, dataanalyse, informationsteknologi og relaterede
infrastrukturforanstaltninger
o Reklame- og analysetjenester
o Levere e-mails
o Revision
o Give dig besked, hvis du har vundet en konkurrence, vi har afholdt, og
levere præmien til dig
o Udføre en spørgeundersøgelse eller en kundetilfredshedsundersøgelse
o Besvare
klager
eller
produktreklamationsanmodninger
(om
garantiforlængelse, tilskadekomst, erstatning osv.)

6.

o

Andre tjenesteydelser

Kontakt os som beskrevet nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger om
måden, hvorpå vores tredjepartsserviceudbydere behandler dine personlige
oplysninger.


Til vores licenshavere og franchisetagere til deres brug i forbindelse
med markedsføring, distribution, reklame, salg og servicering af
produkter, der sælges under licens fra os.



Til tredjepartsforretningspartnere, som muligvis vil kontakte dig
vedrørende deres egne produkter eller tjenesteydelser, som kan
have din interesse, i overensstemmelse med dine valg.



Når du bruger tjenesteydelserne, kan du vælge at videregive
personlige oplysninger:
o På opslagstavler, i offentlige chatrum, på profilsider, i blogs, i
forskningspaneler og -fællesskaber, i spørgeundersøgelser og andre
tjenesteydelser, hvor du har mulighed for at opslå oplysninger og
indhold (herunder, uden begrænsning, vores sider på de sociale
medier).
Bemærk venligst, at alle oplysninger, du slår op eller
videregiver via disse tjenesteydelser, vil blive offentliggjort og kan
være tilgængelige for andre brugere og den generelle offentlighed.
o Via dine sociale delinger. Når du forbinder din tjenesteydelseskonto
med din konto på et socialt medie, vil du dele oplysninger med dine
venner på den pågældende konto, med andre brugere og med din
kontoudbyder for det pågældende sociale medie. Gør du dette, giver
du os tilladelse til at muliggøre denne deling af oplysninger, og du
forstår, at brugen af delte oplysninger vil blive forvaltet af politikken
om beskyttelse af personlige oplysninger for den pågældende udbyder
af det sociale medie.

Andre anvendelser og videregivelser af personlige oplysninger
Vi bruger og videregiver også dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt
eller relevant, især når vi har en juridisk forpligtelse til det eller en legitim interesse
i det:
 For at overholde gældende lovgivning.
o Dette kan omfatte love uden for dit bopælsland.
 For at besvare anmodninger fra offentlige og statslige
myndigheder.
o Dette kan omfatte love og myndigheder uden for dit bopælsland.
 For at samarbejde med retshåndhævende myndigheder.
o F.eks. når vi besvarer anmodninger eller ordrer fra retshåndhævende
myndigheder.
 Af andre juridiske årsager, herunder:
o For at beskytte vores og/eller vores brugeres, dine eller andres
rettigheder, formue eller sikkerhed.

7.

Vi har en legitim interesse i at videregive eller overføre nogle af eller alle de
personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, til en tredjepart, hvis Stanley Black
& Decker nogensinde fusioneres eller opkøbes eller involveres i virksomhedsmæssig
omorganisering, joint venture, overdragelse, salg, overførsel eller anden disposition
af hele eller en del af vores virksomhed, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse
med konkurs eller lignende).
Sådanne tredjeparter kan f.eks. inkludere en
opkøbende enhed og dens rådgivere.
4. Hvilke andre oplysninger indsamler Stanley Black & Decker om dig?
"Andre oplysninger" er oplysninger, der ikke afslører din specifikke identitet eller
ikke direkte har forbindelse til en identificerbar enkeltperson. Andre oplysninger
inkluderer:
 Browsertype og -version
 Operativsystem
 IP-adresse (se nedenfor for yderligere oplysninger)
 Den internetserviceudbyder, der benyttes til at få adgang til vores
tjenesteydelser
 Brug af links, der leder hen til vores tjenesteydelser, og den IP-adresse, du
kom fra
 Anmodede og viste websteder
 Tid, der er brugt på vores tjenesteydelser
 Til vores mobilwebsteder og apps, tekniske oplysninger om den anvendte
enhed, f.eks. skærmstørrelse, enhedens cookieunderstøttelse, samt
hvordan billeder kan vises
 Data om appbrug
 Andre oplysninger indsamlet via cookies, pixel tags og andre teknologier
beskrevet nedenfor
 Demografiske oplysninger og andre oplysninger, som du har givet, der
ikke afslører din specifikke identitet
 Oplysninger, der er blevet sammenlagt, således at de ikke længere
afslører din specifikke identitet
Din IP-adresse tildeles automatisk til din computer af din internetserviceudbyder.
En IP-adresse kan identificeres og logges automatisk i vores serverlogfiler, når en
bruger tilgår tjenesteydelserne, samt tidspunktet for besøget og de(n) besøgte
side(r). Indsamling af IP-adresser er standardpraksis og udføres automatisk af
mange websteder, applikationer og andre tjenesteydelser. Vi bruger IP-adresser til
f.eks. beregning af anvendelsesniveauer, diagnosticering af serverproblemer og
håndtering af tjenesteydelserne. Vi kan også udlede din omtrentlige placering fra
din IP-adresse (se "Placering" nedenfor).
Vi kan bruge og videregive andre oplysninger til ethvert formål, undtagen hvor den
gældende lovgivning kræver, at vi gør noget andet. Hvis den gældende lovgivning
kræver, at vi behandler andre oplysninger som personlige oplysninger, kan vi bruge
eller videregive dem til de formål, som vi bruger og videregiver personlige
oplysninger til, som beskrevet i denne politik.
8.

Vi og vores serviceudbydere indsamler andre oplysninger på forskellige måder,
herunder:


Via din browser eller enhed:
o Visse oplysninger indsamles af de fleste browsere eller automatisk
via din enhed, f.eks. din Media Access Control (MAC)-adresse,
computertype (Windows eller Mac), skærmopløsning, navn på og
version af operativsystem, enhedsproducent og -model, sprog,
internetbrowsertype og -version samt navn på og version af de
tjenesteydelser (f.eks. apps), du bruger. Vi bruger disse oplysninger
til at sikre, at tjenesteydelserne fungerer korrekt.



Via din brug af vores apps
o Når du henter og bruger vores apps, kan vi og vores
serviceudbydere spore og indsamle data for appbrug, f.eks. dato og
tidspunkt for, hvornår appen på din enhed får adgang til vores
servere, og hvilke oplysninger og filer der er blevet hentet til appen
baseret på dit enhedsnummer.



Oplysninger om fysisk placering
o Vores tjenesteydelser og HTML-formaterede e-mails inkluderer
funktioner, der kan kræve indsamling af forskellige typer
placeringsoplysninger
(f.eks.
IP-adresse,
GPS-koordinater,
postnummer), som vi derefter bruger til den specifikke funktion, du
har valg, f.eks.:
 Hvor en vare kan købes og butiksfinder. Nogle af vores
tjenesteydelser giver dig mulighed for at søge efter den
nærmeste butik, der tilbyder det produkt fra Stanley Black &
Decker, du ønsker, og hvorvidt sådanne nærliggende butikker
har bestemte varer på lager. Hvis du tilgår et af vores
websteder eller en af vores apps via en mobilenhed, og du
har aktiveret placeringsbaserede tjenesteydelser, kan der
blive indsamlet oplysninger til disse funktioner ved brug af
f.eks. satellit, mobilmast eller WiFi-signaler. Hvis du tilgår
disse funktioner via en desktopenhed, kan du vælge at få din
browser til at sende os dine placeringsoplysninger baseret på
din IP-adresse for at besvare din anmodning, eller du kan
blive bedt om at give os dine placeringsoplysninger.
Specificiteten af desktopenhedens placeringsoplysninger kan
variere afhængigt af den browser, du bruger, og hvordan du
er forbundet til internettet. Din mobilenheds indstillinger
lader
dig
muligvis
deaktivere
placeringsbaserede
tjenesteydelser, hvilket vil forhindre vores websteder og apps
i
at
få
adgang
til
din
mobilenheds
præcise
placeringsoplysninger.
Vi anbefaler, at du gennemgår
hjælpe- eller brugervejledningen, der fulgte med din enhed,
for instruktioner.

9.







o

E-mail. Vores e-mails bruger din IP-adresse til at fastslå det
postnummer, du befinder dig i, når du åbner e-mailen.
Denne giver os mulighed for at tilpasse indholdet til dig,
f.eks. et kort over butikker i nærheden, der fører vores
produkter. Specificiteten af placeringen kan variere
afhængigt af den enhed, du bruger til at åbne vores e-mails.
Dit e-mailprogram giver dig muligvis mulighed for at
forhindre, at pixel tags eller billeder i de e-mails, du
modtager fra os, bliver hentet, hvilket også vil forhindre
vores
serviceudbyder
i
at
få
adgang
til
dine
placeringsoplysninger. Du kan også afmelde dig vores emails som beskrevet i afsnit 6 nedenfor.
Bluetooth®-aktiverede produkter og tjenesteydelser.
Dette afsnit gælder for yderligere personlige oplysninger, der
muligvis indsamles, bruges og videregives i forbindelse med
vores Bluetooth®-aktiverede produkter og relaterede
tjenesteydelser (samlet kaldet vores "Bluetooth®-aktiverede
produkter og tjenesteydelser").
Hvis du tilgår vores
Bluetooth®-aktiverede produkter og tjenesteydelser via en
mobilenhed, kan vi indsamle og bruge din mobilenheds
placeringstjenester og Bluetooth®-kapacitet til at identificere
datoen, tidspunktet og placeringen af din mobilenhed, da
den sidst var inden for Bluetooth®-området af et registreret
Bluetooth®-aktiveret produkt. Dette gøres for at hjælpe dig
med at finde et registreret Bluetooth®-aktiveret produkt. Vi
kan også indsamle placeringsoplysninger om dit registrerede
Bluetooth®-aktiverede produkt, som sendes til os via andre
brugeres mobilenheder, og placeringsoplysninger om andre
brugeres registrerede Bluetooth®-aktiverede produkter, som
sendes til os via din mobilenhed.
(Bluetooth® er et
registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og
enhver brug af sådanne mærker af Stanley Black & Decker er
under licens). Du kan undgå indsamling af disse data ved at
fjerne tjenesteydelsernes tilladelse til at få adgang til
Bluetooth® på din enhed via din enheds indstillinger eller
ikke visse tilfælde på det tidspunkt, hvor du installerer
appen, men i så fald vil vi muligvis ikke være i stand til at
levere alle tjenesteydelsernes funktioner til dig.
Vi kan også dele din enheds fysiske placering kombineret
med oplysninger om, hvilke reklamer, du har set, og andre
oplysninger, vi indsamler, med vores markedsføringspartnere
for at gøre dem i stand til at sende dig mere brugertilpasset
indhold
og
for
at
undersøge
effektiviteten
af
reklamekampagner.

Hvis du ikke giver samtykke til at sende placeringsoplysninger, eller
hvis du deaktiverer placeringsbaserede tjenesteydelser på din
mobilenhed, kan vi bede dig om manuelt at vælge den region, du
befinder dig i, eller indtaste dit postnummer. Din desktop- eller
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mobilenheds indstillinger lader dig muligvis deaktivere eller blokere
placeringsbaserede tjenesteydelser, hvilket vil forhindre vores
tjenesteydelser i at få adgang til dine placeringsoplysninger.
Vi
anbefaler, at du gennemgår hjælpe- eller brugervejledningen, der
fulgte med din enhed eller browser, for instruktioner. Hvis du
vælger ikke at give disse oplysninger, får du muligvis ikke indhold,
der gælder specifikt for din placering, og vi og/eller vores
markedsføringspartnere vil muligvis ikke være i stand til at levere
relevante brugertilpassede tjenesteydelser og indhold til dig.


Cookies
o Vi og vores tredjepartsserviceudbydere bruger "cookies". Cookies
tildeler din enhed en unik identifikation og opbevares typisk direkte
på din enhed af din internetbrowser.
o De oplysninger, som vi og vores tredjepartsserviceudbydere
indsamler via cookies, pixel tags og lignende teknologi, inkluderer
følgende:
 Dine interaktioner med vores tjenesteydelser og vores
reklamer
 Det tidspunkt, du besøgte vores tjenesteydelser
 Varer og produkter, du har kigget på, varer i din indkøbskurv,
samt hvorvidt du køber nogle af eller alle disse varer
 Bekræftelse, når du åbner en e-mail fra os, herunder det
tidspunkt, du åbnede e-mailen på, og hvorvidt du klikker på
nogen links i e-mailen
 Websteder, du besøger efter at have besøgt et af vores
websteder
 Sprogpræferencer
 Andre trafikdata
o Vi og vores serviceudbydere bruger cookies til: sikkerhedsformål, til
at muliggøre navigation, til at vise oplysninger mere effektivt, til at
brugertilpasse din oplevelse, til at tilpasse e-mailmarkedsføring til
dig baseret på din brug af tjenesteydelserne, til at fastlægge
tilbagevendende besøgende, til at holde styr på varer i din kurv og
til at vise dig tilpassede reklamer på vores websteder som
beskrevet nedenfor.
o Vi samler også statistiske data om brug af tjenesteydelserne for
løbende at kunne forbedre deres design og funktionalitet, for at
forbedre transaktioner, for at forstå, hvordan tjenesteydelser
bruges, for at måle, hvilke dele af vores websteder, der besøges
eller bruges mest, for at overvåge antallet af besøgende på vores
websteder og for at hjælpe os med at løse problemstillinger
vedrørende tjenesteydelserne.
o Cookies giver os endvidere mulighed for at vælge, hvilke af vores
reklamer eller tilbud, der har størst sandsynlighed for at appellere
til dig, og vise dem, når du bruger tjenesteydelserne eller andre
websteder. Vi kan også bruge cookies eller andre teknologier i
online markedsføring til at spore reaktioner på vores reklamer og
måle effektiviteten af vores reklamer. For yderligere oplysninger om
11.









brugen af cookies, pixel tags og andre lignende teknologier til
markedsføring bedes du se "5. Hvordan vises vores reklamer på
andre websteder og enheder, og hvilke valg har du?".
o Vores systemer genkender muligvis ikke "Do Not Track"-funktionen i
nogle eller alle browsere. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles
oplysninger via brugen af cookies, giver de fleste browsere dig
mulighed for automatisk at afvise cookies eller at få valget mellem
af afvise eller acceptere en bestemt cookie (eller cookies) fra et
bestemt
websted.
Du
kan
læse
mere
på
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Hvis du
ikke accepterer cookies, kan du imidlertid opleve besvær i
forbindelse med brug af vores tjenesteydelser. Du vil muligvis
heller ikke modtage reklamer eller andre tilbud fra os, som er
relevante for dine interesser og behov.
Pixel tags og andre lignende teknologier
o Vi kan også bruge pixel tags (også kendt som web beacons, web
bugs og klare GIFs), når vi leverer tjenesteydelserne. Et pixel tag er
et næsten usynligt grafisk billede i pixelstørrelse på et websted eller
i en e-mail. Vi bruger disse teknologier til bl.a. at spore
handlingerne foretaget af tjenesteydelsernes brugere (herunder emailmodtagere),
måle
succesraten
af
vores
markedsføringskampagner, måle, hvilke dele af vores websteder,
der besøges eller bruges mest, og indsamle statistik om brugen af
tjenesteydelserne og responsrater.
Tredjepartsanalyser
o Vi bruger tredjepartsanalyseudbydere, f.eks. Google® Analytics,
som bruger cookies og lignende teknologier, til at måle trafik og
brugstendenser samt til at hjælpe os med at få en bedre af din brug
af og interaktion med vores tjenesteydelser. Denne tjenesteydelse
kan også indsamle oplysninger om brugen af andre websteder,
apps og online ressourcer. For flere oplysninger om, hvordan Google
bruger data, når du bruger vores tjenesteydelser, kan du klikke
her, og du kan fravælge Googles praksisser ved at hente Google
Analytics' browsertilføjelsesprogram til fravalg, som kan findes her:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Andre oplysninger fra sider på de sociale medier
o På samme måde som navigationsoplysningerne beskrevet ovenfor
kan de sociale medier, som vi har sider på, levere sammenlagte
oplysninger og analyser til os om besøgende på vores sider på de
sociale medier. Dette giver os mulighed for bedre at analysere
vores brugertilvækst, generelle demografiske oplysninger om de
personer, der bruger og interagerer med indhold på vores sider på
de sociale medier.
Brug af Adobe Flash-teknologi (herunder Flash Local Shared
Objects ("Flash LSO'er") og andre lignende teknologier
o Vi bruger muligvis Flash LSO'er og andre teknologier til bl.a. at
indsamle
og
opbevare
oplysninger
om
din
brug
af
tjenesteydelserne. Hvis du ikke ønsker, at der opbevares Flash
LSO'er på din computer, kan du justere indstillingerne i din Flash12.



afspiller til at blokere opbevaring af Flash LSO'er ved hjælp af
værktøjerne i indstillingspanelet for webstedsopbevaring. Du kan
også gå til indstillingspanelet for global opbevaring og følge
instruktionerne (som f.eks. kan forklare, hvordan du sletter
eksisterende Flash LSO'er (kaldet "oplysninger"), hvordan du
forhindrer, at der anbringes Flash LSO'er på din computer uden din
tilladelse, og hvordan du kan blokere Flash LSO'er, der ikke leveres
af operatøren af den side, du er på på det pågældende tidspunkt).
Bemærk venligst, at det kan mindske eller hæmme nogle Flashapplikationers funktionalitet, hvis du indstiller Flash-afspilleren til at
indskrænke eller begrænse accept af Flash LSO'er.
Vi bruger endvidere andre oplysninger, der er indsamlet via teknologi, til
at identificere og tage os af problemer, som besøgende kan opleve, når de
bruger vores tjenesteydelser.

For EØS: For flere oplysninger om de cookies, der bruges af webstedet i EØS, bedes
du læse vores cookiepolitik på hvert websted.
5. Hvordan vises vores reklamer på andre websteder og enheder, og
hvilke valg har du?
Vi har aftaler med tredjepartsreklamebureauer for at brugertilpasse vores online
markedsføring, så det passer til dig, på andre websteder og online tjenesteydelser.
Disse tredjepartsreklamebureauer anbringer, bruger og forlader sig på teknologi
som f.eks. cookies og pixel tags til at indhente oplysninger om dine interaktioner
med vores tjenesteydelser. Sammen med oplysninger, som virksomhederne
modtager fra din adgang til og brug af andre websteder eller online tjenesteydelser
på dine enheder, og oplysninger modtaget fra tredjeparter, hjælper disse
oplysninger os med at vælge, hvilke reklamer vi skal vise dig, og hvor vi skal vise
dem, baseret på din oplevelse på vores tjenesteydelser og andre websteder, du
besøger. De bruger også disse teknologier, sammen med oplysninger, de indsamler
om din online færden, til at genkende dig på tværs af de enheder, du bruger, f.eks.
en mobiltelefon og en bærbar computer.
For oplysninger om fravalgsprogrammer, som disse tredjepartsreklamebureauer
deltager i, konsekvensen af fravalg samt for at lære, hvordan du fravælger det i
desktop- og mobilbrowsere på den enhed, hvorpå du læser denne politik om
beskyttelse
af
personlige
oplysninger,
bedes
du
besøge
http://optout.aboutads.info/#/ og http://optout.networkadvertising.org/#/. Du kan
hente appen AppChoices på www.aboutads.info/appchoices for at fravælge i
mobilapps.
Bemærk, at hvis du klikker på disse websteder, vil du forlade vores websted for et
andet websted, hvor du kan angive dine præferencer for det pågældende
fravalgsprogram. Du kan også klikke på det præferenceikon, der muligvis vises på
nogle af vores reklamer, der vises via disse teknologier.
6. Hvilke valgmuligheder har du i forhold til, hvordan vi bruger og
videregiver dine personlige oplysninger?
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Vi giver dig valgmuligheder vedrørende de oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi
kommunikerer med dig og bruger og videregiver dine oplysninger.
a.
E-mail: Du kan fravælge vores markedsføringse-mails ved at følge
instruktionerne angivet i den e-mail, du har modtaget. Selv hvis du fravælger, kan
du
dog
stadig
modtage
ikke-markedsføringsrelaterede
e-mails,
f.eks.
bestillings-/forsendelsesbekræftelser,
ændringer
af
tjenesteydelser,
produktregistreringer, produkttilbagetrækninger eller kundeservicemeddelelser.
b.
SMS-beskeder/øjeblikkelige meddelelser: Du kan fravælge tekstbeskeder på
mobilen (f.eks. SMS, MMS) og andre øjeblikkelige meddelelser (f.eks. WhatsApp,
Facebook Messenger) fra os ved at følge fravalgsinstruktionerne, der følger med
sådanne meddelelser, hvis det er relevant, eller ved at kontakte os som beskrevet
i "16. Hvordan kan du kontakte Stanley Black & Decker?" nedenfor.
d.
Markedsføring med post: Hvis du ikke længere ønsker at modtage
markedsføringsmateriale fra os via almindelig post, bedes du kontakte os som
beskrevet i "16. Hvordan kan du kontakte Stanley Black & Decker?" nedenfor og
fortælle os, at du gerne vil fjernes fra Stanley Black & Deckers postliste, inklusive
den postadresse, du gerne vil have fjernet.
e.
Cookies: Du kan indstille din internetbrowser til at give dig besked, når du
modtager en cookie, eller ikke at aktivere visse cookies. Hvis du vælger ikke at
acceptere cookies fra vores tjenesteydelser, vil du dog ikke være i stand til at
udnytte alle funktionerne i vores tjenesteydelser. For oplysninger om, hvordan du
fravælger brugen af cookies til online adfærdsmarkedsføring, bedes du se "5.
Hvordan vises vores reklamer på andre websteder og enheder, og hvilke valg har
du?".
f.
Vores deling af dine personlige oplysninger med associerede selskaber til
deres direkte markedsføringsformål: Hvis du foretrækker, at vi holder op med at
dele dine personlige oplysninger på fortsat basis med vores associerede selskaber
til deres direkte markedsføringsformål, kan du fravælge denne deling ved at
kontakte os som beskrevet i "16. Hvordan kan du kontakte Stanley Black &
Decker?" nedenfor.
Vi vil forsøge at opfylde din(e) anmodning(er) så hurtigt som praktisk muligt.
Bemærk venligst, at hvis du fravælger modtagelse af markedsføringsrelaterede emails fra os, vil vi muligvis stadig sende dig vigtige administrative meddelelser, som
du ikke kan fravælge.
7. Hvordan deler Stanley Black & Decker dine personlige oplysninger?
Vi har implementeret rimelige tekniske, administrative og fysiske foranstaltninger,
som er designet til at beskytte de personlige oplysninger i vores forvaring eller
kontrol mod uautoriseret adgang, brug, ændring og videregivelse.
Hvis du bruger en af vores tjenesteydelser med en internetbutik, har vi designet
vores internetbutik til kun at acceptere bestillinger fra internetbrowsere, der tillader
kommunikation via Secure Socket Layer (SSL)-teknologi, som krypterer dine
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oplysninger, mens de sendes til os. Browsere, som ikke overholder dette krav, vil
blive forhindret i at navigere i internetbutiksdelen af vores tjenesteydelser.
Du bør være opmærksom på, at 100 % sikkerhed af datatransmission eller
-opbevaring ikke altid er mulig. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os
ikke længere er sikker, bedes du omgående give os besked i henhold til afsnittet
"16. Hvordan kan du kontakte Stanley Black & Decker?" nedenfor.
8. Hvordan kan du få adgang til, ændre eller slette dine personlige
oplysninger?
Hvis du gerne vil anmode om at få adgang til, opdatere, rette, tilbageholde,
begrænse eller slette personlige oplysninger, du tidligere har givet os, fremsætte
indsigelse imod behandlingen af personlige oplysninger, eller hvis du vil bede om en
elektronisk kopi af dine personlige oplysninger med henblik på at sende dem til en
anden virksomhed (i det omfang, du har denne ret til dataportabilitet ifølge
gældende lovgivning), kan du gøre dette ved at sende en e-mail eller et brev som
beskrevet i afsnittet "16. Hvordan kan du kontakte Stanley Black & Decker?"
nedenfor. Vi vil svare på din anmodning i overensstemmelse med gældende
lovgivning.
I din anmodning bedes du tydeliggøre, hvilke personlige oplysninger du ønsker at få
ændret, hvorvidt du ønsker at få tilbageholdt dine personlige oplysninger fra vores
database eller på anden måde fortælle os, hvilke begrænsninger du ønsker at
pålægge vores brug af dine personlige oplysninger. Af hensyn til din beskyttelse må
vi kun gennemføre anmodninger relateret til de personlige oplysninger, der er
forbundet med den specifikke e-mailadresse, du bruger til at sende os din
anmodning, og vi beder muligvis om visse personlige oplysninger med henblik på at
bekræfte identiteten af den person, der ønsker at få adgang til sine personlige
oplysninger. Vi vil forsøge at opfylde din anmodning så hurtigt som praktisk muligt.
Bemærk venligst, at vi muligvis er nødt til at beholde visse oplysninger til vores
optegnelser og/eller for at gennemføre eventuelle transaktioner, du påbegyndte
inden din anmodning om at få ændret eller slettet dine personlige oplysninger (når
du f.eks. foretager et køb eller deltager i en kampagne, vil du muligvis ikke kunne
ændre eller slette de angivne personlige oplysninger, før købet eller kampagnen er
afsluttet).
Hvis du bor i Californien, er under 18 år og registreret bruger af tjenesteydelserne,
kan du bede os om at fjerne indhold eller oplysninger, du har angivet i
tjenesteydelserne, ved at skrive til os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.
Bemærk venligst, at din anmodning ikke sikrer fuldstændig eller altomfattende
fjernelse af indholdet eller oplysningerne, da noget af dit indhold f.eks. kan være
blevet delt af en anden bruger.
Du kan også få adgang til, opdatere og rette unøjagtigheder i visse personlige
oplysninger via din konto til visse tjenesteydelser.
9. Tredjepartstjenesteydelser
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Stanley Black & Decker licenserer brugen af deres varemærker til urelaterede
tredjeparter, som driver websteder uafhængigt af Stanley Black & Decker. Denne
politik om beskyttelse af personlige oplysninger dækker ikke tredjeparters
fortrolighed, oplysninger eller andre praksisser, herunder tredjeparter, der driver
websteder eller tjenesteydelser, som vores tjenesteydelser viderestiller til, herunder
tredjeparters websteder eller tjenesteydelser, hvorpå Stanley Black & Decker har
dine sider på sociale medier. Disse tredjeparter har separate og uafhængige
politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, som vi anbefaler, du læser
grundigt. Inkludering af et link i tjenesteydelserne antyder ikke vores eller vores
associerede selskabers anbefaling af det websted eller den tjenesteydelse, linket
viderestiller til. Derudover er har vi ikke ansvaret for indsamling, brug eller
videregivelse af oplysninger eller sikkerhedspolitikker eller -praksisser hos andre
organisationer, f.eks. Facebook, Twitter, Google eller nogen anden appudvikler,
appudbyder, udbyder af social medieplatform, operativsystemudbyder, udbyder af
trådløse tjenesteydelser eller enhedsproducent, herunder hvad angår nogen former
for personlige oplysninger, du videregiver til andre organisationer via eller i
forbindelse med vores apps eller sider på de sociale medier.
10.
Overførsel på tværs af grænser
Dine personlige oplysninger opbevares og behandles muligvis i et andet land, hvor
vi har faciliteter, eller hvor vi benytter serviceudbydere, og når du bruger
tjenesteydelserne, forstår du, at dine personlige oplysninger vil blive overført til
andre lande end dit bopælsland, herunder USA, som muligvis har andre regler for
databeskyttelse end dit land.
Under visse omstændigheder kan domstole,
retshåndhævende myndigheder, kontrolorganer eller sikkerhedsmyndigheder i disse
andre lande være berettiget til adgang til dine personlige oplysninger.
Hvis du befinder dig i EØS: Nogle af ikke-EØS-landene anerkendes af EuropaKommissionen for at have et passende databeskyttelsesniveau i henhold til EØSstandarderne (den fulde liste over disse lande findes her. Hvad angår overførsler fra
EØS til lande, der ikke anses som værende tilstrækkelige af Europa-Kommissionen,
har vi indført passende foranstaltninger, f.eks. kontraktlige standardbestemmelser
vedtaget af Europa-Kommissionen for at beskytte dine personlige oplysninger. Du
kan få en kopi af disse kontraktlige standardbestemmelser her.
11.
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personlige oplysninger så længe, som det er nødvendigt eller tilladt,
med henblik på de(t) formål, de blev indsamlet til, og i overensstemmelse med
gældende lovgivning.
De kriterier, der anvendes til at bestemme vores opbevaringsperioder, inkluderer:
•
Længden af den periode, hvor vi har en løbende relation til dig og leverer
tjenesteydelserne til dig (f.eks. så længe, du har en konto hos os eller
fortsætter med at bruge tjenesteydelserne)
•
Hvorvidt vi er underlagt en juridisk forpligtelse (f.eks. kræver visse love, at
vi fører optegnelser over dine transaktioner for en bestemt periode, før vi
kan slette dem)
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•

Hvorvidt opbevaring er tilrådeligt i lyset af vores retlige stilling (f.eks. med
hensyn til gældende lovbestemmelser om begrænsninger, retssager eller
forskriftsmæssige undersøgelser).

Bemærk venligst, at når du afmelder dig vores markedsføringskommunikation,
opbevarer vi din e-mailadresse for at sikre, at vi ikke sender dig markedsføringsemails i fremtiden.
12.
Brug af tjenesteydelser af mindreårige
Tjenesteydelserne er ikke rettet mod personer under atten (18) år, og vi indsamler
ikke bevidst personlige oplysninger om personer under 18 år.
13.
Følsomme oplysninger
Vi beder om, at du som hovedregel ikke sender eller videregiver følsomme
oplysninger til os (f.eks. CPR-numre, oplysninger relateret til racemæssig eller etnisk
oprindelse, politiske holdninger, religion eller andre overbevisninger, helbred,
biometriske data eller genetiske egenskaber, kriminel baggrund eller
fagforeningsmedlemsskab) på eller via tjenesteydelserne eller på anden vis. Skulle
du vælge af indsende sådanne oplysninger til os, eller beder vi dig om at gøre dette
i forbindelse med undersøgelse af en klage eller uenighed i forbindelse med
tjenesteydelserne,
indsamler
og
behandler
vi
sådanne
oplysninger
i
overensstemmelse med gældende lovgivning.

14.
Tredjepartsbetalingstjenester
Vi benytter muligvis en tredjepartsbetalingstjeneste til at behandler betalinger
foretaget via tjenesteydelserne. Hvis du ønsker at foretage en betaling via
tjenesteydelserne, vil dine personlige oplysninger blive indsamlet af en sådan
tredjepart og ikke af os, og de vil blive underlagt tredjepartens politik om
beskyttelse af personlige oplysninger i stedet for denne politik om beskyttelse af
personlige oplysninger. Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for denne
tredjeparts indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger.
15.
Vil denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger blive
ændret?
Vi kan foretage ændringer af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger
når som helst, så gennemgå den venligst regelmæssigt. Vi vil opdatere
ikrafttrædelsesdatoen for politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, når
ændringen foretages. Din brug af tjenesteydelserne efter disse ændringer betyder,
at du accepterer den ændrede politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
16.
Hvordan kan du kontakte Stanley Black & Decker?
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer angående vores politik om beskyttelse af
personlige oplysninger, bedes du sende denne formular til lederen for politikken om
beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan alternativt sende en e-mail til
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com, eller hvis du foretrækker at kontakte lederen for
politikken om beskyttelse af personlige oplysninger via post, kan du bruge følgende
postadresse:
17.

Stanley Black & Decker, Inc.
1000 Stanley Drive
New Britain, CT 06053
Attn.: Privacy Policy Manager
Skriv venligst dit spørgsmål eller din anmodning i din e-mail eller dit brev til os,
inklusive de Stanley Black & Decker-mærker og -tjenesteydelser, der er relevante
for din anmodning.
Eftersom e-mails ikke altid er sikre, bedes du ikke angive betalingskortoplysninger
eller andre følsomme oplysninger i dine e-mails til os.
Yderligere oplysninger for EØS
Inden for EØS kan du også:
•
Kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, der er ansvarlig for dit land
eller din region, hvis det er relevant. Du kan se en liste over
databeskyttelsesansvarlige her.
•
Indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed for dit land eller din
region eller på det sted, hvor en påstået overtrædelse af den gældende
databeskyttelseslov
finder
sted.
En
liste
over
databeskyttelsesmyndigheder i EØS kan findes her.
Gældende fra og med: _______________
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