
 

BIG GREEN EGGS PERSONVERNERKLÆRING 

Utgave 28. august 2018 

INTRODUKSJON 

Denne personvernerklæringen gjelder alle personlige kundeopplysninger som samles inn og/eller 
brukes av Big Green Egg Europe B.V., med kontoradresse i (2678 MH) De Lier på Leemolen 80 
(heretter kalt: «BGEE»), som f.eks. når du bruker nettsiden vår www.biggreenegg.eu og besøker 
sosiale medier, når du fyller ut kontaktskjemaet på nettsiden vår, når du melder deg på 
nyhetsbrevet vårt eller vårt community, registrerer EGGET ditt etc.  

I denne personvernerklæringen vår forklarer vi deg blant annet hvordan vi behandler 
personopplysningene dine og hva rettighetene dine er.  

Dette dokumentet inneholder følgende informasjon:  
 
1. Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysningene dine?  
2. Hvilke personopplysninger samler vi inn og bruker?  
3. Hvordan samler vi inn personopplysningene dine?  
4. Hvem deler vi personopplysningene dine med?  
5. Hvordan sikrer vi personopplysningene dine?  
6. Hvilke rettigheter har du?  
7. Endringer  
8. Kontakt  

 

1. Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysningene dine?   

Vi ber deg om å dele personopplysningene dine med oss for følgende formål:  

- å utføre kundekontakt, blant annet besvare dine spørsmål og henvendelser 

- å registrere EGGET ditt 

- å gi informasjon om BGEE og dets produkter 

- å gjøre deg i stand til å delta i vårt online community og besøke våre kanaler/sider i sosiale 

medier 

- å lagre dine preferanser for fremtidig interaksjon med og kommunikasjon fra BGEE 

- å sende personlige meldinger, som passer med dine personlige interesser, basert på den 

informasjon du har delt med oss og den informasjon som vi har samlet inn om din bruk av 

våre nettsider og sosiale medier ved hjelp av informasjonskapsler og andre lignende 

teknikker.  

Hvis du er en forhandler ber vi deg om å gi oss personopplysninger for blant annet følgende formål: 

- å kunngjøre informasjon om deg på nettsidene våre 

- tilrettelegging av kunderelasjoner og -kontakt 

- forbedre kommunikasjonen 

http://www.biggreenegg.eu/


 

- svare på spørsmål og/eller henvendelser, samt å gi informasjon om BGEE og dets 

produkter 

Generelt sett bruker vi personopplysningene dine kun for de formålene vi har oppgitt tidligere. Hvis 
vi bruker personopplysningene dine til andre (nært beslektede) formål, vil det bli gjennomført ekstra 
sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene dine hvis dette er lovpålagt.  

 

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn og bruker?  

Under din interaksjon med BGEE, som f.eks. når du fyller ut kontaktskjemaet på nettsiden vår, når 
du melder deg på nyhetsbrevet vårt eller vårt community, registrerer EGGET ditt eller bruker våre 
sosiale medier (som Facebook), kan vi be deg om enkelte typer opplysninger eller samle inn disse, 
som:  

- ditt for- og etternavn 

- din bedrift 

- ditt kjønn 

- din adresse 

- din e-postadresse 

- din EGG-modell 

- ditt språkvalg 

- navnet og adressen til butikken/forhandleren der du kjøpte produktet/-ene ditt/dine og 

kjøpsdatoen 

- navnet, adressen, nettstedet, e-postadressen og telefonnummeret til kjøpsstedet ditt 

- dine interesser 

- informasjon om bruken av EGGET ditt 

- andre opplysninger angående dine onlineaktiviteter 

- om du ønsker å motta nyhetsbrevet og om du har godtatt BGEEs garantibetingelser. 

Avhengig av hvilke preferanser du har stilt inn i forskjellige sosiale medier, kan enkelte 
personopplysninger bli delt med BGEE, f.eks. om dine online aktiviteter og profiler i sosiale medier 
(som dine interesser, sivilstand, kjønn, brukernavn, foto, kommentarer du har postet, etc.). 

I tillegg kan vi samle inn personopplysninger via informasjonskapsler eller lignende teknikker (se 
også nedenfor). 

 

3. Hvordan samler vi inn personopplysningene dine?  

Kontaktskjema 

Vi vil gjerne sette deg i stand til å kontakte oss og spørre og/eller komme med kommentarer til 
oss. Dette kan du gjøre ved å bruke kontaktskjemaet på nettsidene våre. For å kunne svare på 
dine spørsmål og/eller kommentarer ber vi deg om å oppgi forskjellige personopplysninger via 
kontaktskjemaet. Hvis du ikke fyller ut disse personopplysningene i kontaktskjemaet kan vi ikke 
svare på spørsmålene og/eller kommentarene dine.  



 

Nyhetsbrev 

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter, spennende arrangementer, kampanjer og 
nyvinninger. Dette gjør vi med vårt Big Green Egg nyhetsbrev. Du kan melde deg på 
nyhetsbrevet via nettstedet vårt. Vi ber deg om å fylle ut enkelte personopplysninger så vi kan 
sende deg nyhetsbrevet. Hvis du ikke fyller ut disse personopplysningene kan vi ikke sende deg 
nyhetsbrevet.  

Produktregistrering 

Du må registrere EGGET ditt for å kunne påberope deg BGEEs garantiordning. Det kan du gjøre 
via produktregistreringsskjemaet på nettsidene våre. For å kunne utføre garantiordningen riktig 
og for at vi skal ta kontakt med deg om dette, ber vi deg om å gi oss diverse personopplysninger 
når du fyller ut produktregistreringsskjemaet. Hvis du ikke fyller ut disse personopplysningene 
kan du ikke påberope deg BGEEs garantiordning.  

Påmelding for vårt online community 

Vi vil gjerne sette deg i kontakt med andre brukere av produktene våre og holde deg oppdatert 
med de seneste nyhetene, kulinariske muligheter og tips for å få mer ut av egget ditt. Derfor gir vi 
deg mulighet til å melde deg på vårt Big Green Egg community. Du kan melde deg på via 
nettstedet vårt. I den forbindelse ber vi deg om å fylle ut enkelte personopplysninger. Hvis du ikke 
fyller ut disse personopplysningene, kan du ikke delta i vårt online Big Green Egg community.  

Sosiale medier 

Via sosiale medier tilbyr vi interessant innhold til målgruppen vår, slik at de kan holde seg 
oppdatert om hva som skjer i bedriften vår og med produktene våre. Hvis du besøker sosiale 
medier, bør du være kjent med hjelpemidlene som disse sidene tilbyr for innstilling av dine 
preferanser for deling av personopplysninger via dine profiler i sosiale medier. Vi er bundet av de 
sosiale medienes personvernpolitikk. Avhengig av hvilke preferanser du har stilt inn i forskjellige 
sosiale medier, kan enkelte personopplysninger bli delt av de sosiale mediene med BGEE.  

Informasjonskapsler 

Mer informasjon om informasjonskapsler 

BGEE jobber hardt for å gjøre din online-erfaring og interaksjon med nettsidene våre så 
informativ og relevant som mulig. Vi bruker informasjonskapsler eller lignende teknikker for å 
sørge for dette. Vi mener at det er viktig at du vet hvilke informasjonskapsler nettsidene våre 
bruker og til hvilke formål. På den ene side bidrar dette til beskyttelse av personvernet ditt, mens 
det på den annen side sørger for at nettsidene vår blir så brukervennlige som mulig.  

Hva er informasjonskapsler? 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på det apparatet du bruker (datamaskin eller 
mobil enhet) når du besøker forskjellige nettsider. BGEE kan bruke lignende teknikker, som 
piksler, websignaler osv. For å holde det konsistent vil alle disse teknikkene videre bli kalt 
«informasjonskapsler».  

Hvorfor brukes informasjonskapsler? 



 

Informasjonskapsler kan brukes til forskjellige formål. Først og fremst kan informasjonskapsler 
være nødvendige for å få nettsidene til å fungere som de skal. Uten informasjonskapsler ville det 
for eksempel ikke være mulig å huske at du har vært påmeldt et nettsted eller hvilke produkter du 
har plassert i handlekurven din. Disse informasjonskapslene kalles funksjonelle 
informasjonskapsler. 

Informasjonskapsler kan også brukes for å analysere hvordan et nettsted benyttes, for å holde 
rede på antall besøkende og for å se hvordan nettsidene kan forbedres. Vi kobler ikke 
nettsidestatistikken og andre rapporter til individuelle bruker. Disse informasjonskapslene kalles 
analytiske informasjonskapsler. 

For det tredje brukes informasjonskapsler fra sosiale medier til å gjøre integreringen av sosiale 
medier på nettsiden mulig. Slik kan du for eksempel like en side eller et produkt eller dele i dine 
favorittmedier. 

Et fjerde viktig bruksområde for informasjonskapsler er online-reklame. Dette gjør det mulig med 
persontilpassede annonser som er relevante og interessante for deg, både på og utenfor 
nettsidene. Dette skjer ved hjelp av informasjonskapsler for (rettet) reklame. 

Administrere eller slå av informasjonskapsler i nettleseren din 

Du kan administrere informasjonskapselinnstillingene i nettleseren din. Hvis du ganske enkelt slår 
av alle informasjonskapslene våre i nettleserinnstillingene dine, kan det hende at enkelte deler av 
eller funksjoner på nettsidene våre muligens ikke vil fungere lenger, i og med at vi ikke lenger kan 
plassere funksjonelle informasjonskapsler. Du kan finne mer informasjon om å så av eller 
administrere informasjonskapsler i nettleseren din nedenfor: 

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

- Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences 

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-

cookies 

- Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

 

4. Hvem deler vi personopplysningene dine med?  

Generelt sett kommer vi ikke til å dele dine personopplysninger med parter utenfor det 
europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»). Imidlertid kan vi komme til å dele din 
informasjon med bedrifter som er tilknyttet oss innad i EØS. I tillegg kan tredjepart plassere 
informasjonskapsler.  

Vi deler dine personopplysninger med leverandører av IKT-tjenester. Dette gjør vi imidlertid kun i 
overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Vi gir slik tjenesteleverandører kun tilgang 
til dine personopplysninger etter at vi har inngått avtaler om behandlingen av disse 
opplysningene, der vi (blant annet) pålegger dem taushetsplikt og forplikter dem til kun å 
bearbeide personopplysningene dine kun på oppdrag fra oss. 

I tillegg gir vi tredjepart kun tilgang til personopplysningene dine hvis dette etter vår mening er 
påkrevd basert på gjeldende rett eller basert på en rettslig henvendelse om dette.  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471


 

 

5. Hvordan sikrer vi personopplysningene dine?  

Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte 
personopplysningene dine mot tap, misbruk eller ulovlig tilgang av tredjepart. I tillegg forplikter vi 
alle våre IKT-leverandører som har tilgang til dine personopplysninger, til å gjennomføre lignende 
tilfredsstillende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.  

 

6. Hvilke rettigheter har du?  

Du kan kontakte oss via kontaktinformasjonen lenger ned i denne Personvernerklæringen hvis 
du:  

- vil vite om vi behandler dine personopplysninger og hvilke 

- vil forbedre personopplysningene 

- vil slette personopplysningene 

- vil begrense bruken av personopplysningene dine 

- har innsigelser mot bruken av personopplysningene dine 

- ønsker at vi skal overføre personopplysningene dine til en annen organisasjon. 

Vi kan be deg om mer informasjon for å kunne fastslå din identitet. Vi informerer deg inne rimelig 
tid om hvilke tiltak vi har truffet, og i alle tilfelle innen én måned etter at vi har mottatt identiteten 
din. Denne perioden kan forlenges med to måneder til hvis det er nødvendig, i forbindelse med 
henvendelsenes antall og kompleksitet. Vi informerer deg om en slik forlenging innen én måned 
etter at vi har mottatt henvendelsen din, og oppgir samtidig grunnen til forlengelsen.  

Du har til enhver tid rett til å klage til rette tilsynsmyndighet.  

 

7. Endringer 

Våre produkter og tjenester er under kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til å 
endre denne Personvernerklæringen fra tid til annen, eller å komplettere den og legge ut 
eventuelle endrede versjoner på nettsidene våre. 

Vi plasserer da en godt synlig melding på nettsidene våre med Personvernerklæringen, for å 
informere deg om viktige endringer i denne Personvernerklæringen og angir øverst i meldingen 
når erklæringen sist ble tilpasset. Vi anbefaler de å gå gjennom den seneste versjonen med 
jevne mellomrom. 

Den nye personvernerklæringen trer i kraft etter at den er lagt ut på sidene. Hvis du ikke godtar 
den tilpassede erklæringen, må du endre dine preferanser eller vurdere å ikke lenger bruke 
nettsidene. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene våre etter at endringen har trådd i kraft sier du 
deg enig i den endrede Personvernerklæringen. 

 



 

8. Kontakt  

Du kan kontakte oss via service@biggreenegg.eu.  

  

 
 


