ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER FOR BIG GREEN EGG
Version 14. august 2020
INDLEDNING
Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger vedrører alle personlige kundeoplysninger,
som indsamles og/eller bruges af Big Green Egg Europe B.V., etableret på adressen (2678 MH)
De Lier, Holland, Leemolen 80 (i det følgende kaldt: “BGEE”), fx når du besøger vores websted
www.biggreenegg.eu og sider med sociale medier, udfylder kontaktformularen på vores websted,
tilmelder dig for at modtage vores nyhedsbrev eller tilmelder dig til Big Green Egg Community,
registrerer din EGG osv.
I denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger gør vi bl.a. rede for, hvordan vi behandler
dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har.
Dette dokument indeholder følgende information:
1. Hvorfor indsamler og bruger vi dine personoplysninger?
2. Hvilke personoplysninger indsamler og bruger vi?
3. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?
4. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
6. Hvilke rettigheder har du?
7. Ændringer
8. Kontakt

1. Hvorfor indsamler og bruger vi dine personoplysninger?
Vi beder dig om at dele dine personoplysninger med os med henblik på bl.a. følgende formål:
-

vedligeholdelse af kundekontakt, herunder besvarelse af dine spørgsmål og
forespørgsler;
registrering af din EGG;
hentning af information om BGEE og dens produkter;
sætte dig i stand til at deltage i vores online-community og besøge vores kanaler/sider på
sociale medier;
lagring af dine præferencer for fremtidig interaktion og kommunikation med BGEE;
forsendelse af personlige meddelelser, der svarer til dine personlige interesser, baseret
på den information, du har delt med os og den information, som vi har indsamlet om din
brug af vores websted og sociale medier ved hjælp af cookies eller lignende teknikker.

Når du er en forhandler, beder vi dig om at oplyse dine personoplysninger bl. a. til følgende
formål:
-

angivelse af dine oplysninger på vores websted;
mulighed for at lette kundeforhold og -kontakt;
forbedring af kommunikationen;
besvarelse af spørgsmål og/eller forespørgsler såvel som give information om BGEE og
dens produkter;

I al almindelighed behandler vi dine personoplysninger kun til de formål, som vi har angivet
ovenfor. Hvis vi bruger dine oplysninger til andre (nært beslægtede) formål, træffes der yderligere
foranstaltninger for databeskyttelse, hvis dette er påkrævet i henhold til loven.

2. Hvilke personoplysninger indsamler og bruger vi?
Når du interagerer med BGEE, fx når du udfylder kontaktformularen på vores websted, tilmelder
dig til vores nyhedsbrev, registrerer din EGG eller besøger vores sider med sociale medier (som
fx på Facebook), kan vi bede dig om eller indsamle visse oplysninger, som:
-

dit for- og efternavn;
din virksomhed;
dit køn;
din adresse;
din e-mailadresse;
din EGG-model;
dit sprogvalg;
navn og adresse på den forretning/forhandler, hvor du har købt dit (dine) produkt
(produkter) og købsdatoen;
forhandlerens navn, adresse, websted, e-mailadresse og telefonnummer;
dine interesser;
information om anvendelse af din EGG;
andre oplysninger om dine online-aktiviteter;
om du vil modtage nyhedsbrevet og om du har accepteret garantibetingelserne for BGEE.

Afhængigt af de præferencer, som du har indstillet på de forskellige sider med sociale medier,
kan visse personlige oplysninger blive delt med BGEE, fx oplysninger om dine online-aktiviteter
og profiler til sociale medier (som fx interesser, civilstand, køn, brugernavn, foto, kommentarer,
du har postet, m.m.).
Desuden kan vi indsamle personoplysninger ved hjælp af cookies eller lignende teknikker (se
også nedenfor).

3. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?
Kontaktformular
Vi vil gerne sætte dig i stand til at tage kontakt med os og stille spørgsmål og/eller komme med
bemærkninger. Dette kan du gøre ved hjælp af kontaktformularen på vores websted. Via
kontaktformularen bedes du om visse personoplysninger for at vi kan svare på dine spørgsmål
og/eller reagere på dine bemærkninger. Hvis du ikke udfylder disse personoplysninger på
kontaktformularen, kan vi ikke svare på dine spørgsmål og/eller reagere på dine bemærkninger.
Nyhedsbrev
Vi holder dig gerne løbende informeret om nyheder, spændende begivenheder,
reklamekampagner og noviteter. Det gør vi ved hjælp af Big Green Egg nyhedsbrevet. Du kan
tilmelde dig nyhedsbrevet på vores websted. Vi beder dig om at udfylde visse personoplysninger

for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Hvis du ikke udfylder disse personoplysninger, kan vi ikke
sende dig nyhedsbrevet.
Produktregistrering
Du skal registrere din EGG for at kunne drage fordel af BGEE’s garanti. Du kan registrere din
EGG ved at udfylde produktregistreringsformularen på vores websted. Ved udfyldelse af
produktregistreringsformularen beder vi dig om at oplyse visse personoplysninger for at vi kan
anvende garantien korrekt og kontakte dig i forbindelse med garantien. Hvis du ikke udfylder
disse personoplysninger, kan du ikke drage fordel af BGEE’s garanti.
Tilmelding til online-community
Vi vil gerne bringe dig i kontakt med andre brugere af vores produkter og informere dig om det
sidste nyt, kulinariske muligheder og tips til at få mest muligt ud af din EGG. Derfor giver vi dig
mulighed for at tilmelde dig til vores Big Green Egg community. Du kan tilmelde dig til Big Green
EGG community på vores websted. I den forbindelse beder vi dig om at udfylde visse
personoplysninger. Hvis du ikke udfylder disse personoplysninger, kan du ikke blive medlem af
Big Green EGG online-community.
Sociale medier
Via sociale medier tilbyder vi vores målgruppe interessant indhold, så de fortsat kan føle sig
involveret i vores virksomhed og produkter. Hvis du besøger disse sider med sociale medier, skal
du være bekendt med de hjælpemidler, som disse sites byder på til indstilling af dine præferencer
for deling af dine personoplysninger via dine profiler på sociale medier. Vi er bundet af de sociale
mediers retningslinjer for behandling af personoplysninger. Afhængigt af de præferencer, du har
indstillet på forskellige sider med sociale medier, kan visse personlige oplysninger blive delt med
BGEE via siderne med sociale medier.
Cookies
Mere information om cookies
BGEE stræber efter at gøre din online-oplevelse af og interaktion med vores websteder så
informativ og relevant som muligt. Vi anvender cookies eller lignende teknikker for at opnå dette.
Efter vores mening er det vigtigt, at du ved, hvilke cookies der anvendes på vores websted og til
hvilke formål. Dette bidrager dels til at beskytte dit privatliv, dels til at vores websted fortsat
forbliver så brugervenligt som muligt.
Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, som gemmes på dit slutudstyr (computer eller mobil enhed), når du
besøger visse websteder. BGEE kan anvende lignende teknikker, fx pixels, web beacons m.m.
Med henblik på konsistensen benævnes alle disse teknikker i det følgende med begrebet
“cookies”.
Hvorfor bruges cookies?
Cookies kan bruges til forskellige formål. Cookies kan først og fremmest være nødvendige for at
sikre, at webstedet fungerer optimalt. Uden cookies ville det fx være vanskeligt at huske, at du er
tilmeldt et websted eller hvilke produkter du har lagt i din indkøbskurv. Sådanne cookies kaldes
funktionelle cookies.

Cookies kan også anvendes for at analysere, hvordan et websted bliver brugt, for at registrere
besøgerantal, samt for at finde ud af, hvordan webstedet kan forbedres. Webstedsstatistikker og
andre rapporter kan ikke henføres til individuelle brugere. Sådanne cookies kaldes analytiske
cookies.
For det tredje bruges cookies til sociale medier for at muliggøre integrationen af sociale medier
på webstedet. Dermed kan du like eller dele en side eller et produkt direkte på dine foretrukne
sociale medier.
En fjerde vigtig anvendelse af cookies er online-reklame. Dette muliggør personaliserede
reklamer, som kan være relevante og være interessante for dig, både på og uden for vores
websted. Dette sker ved hjælp af cookies til (målrettet) reklame.
Administration eller blokering af cookies i din webbrowser
Du kan administrere dine cookie-indstillinger i din webbrowser. Hvis du simpelthen blokerer alle
cookies eller alle vores cookies i dine browserindstillinger, vil visse dele eller funktioner af vores
websted(er) muligvis ikke længere fungere, fordi vi ikke længere kan indstille cookies, som er
påkrævet af funktionsmæssige grunde. Mere information om blokering af cookies eller
administration af cookie-indstillingerne for din webbrowser kan du finde nedenfor:
-

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsitepreferences
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-orallowcookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

4. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
I almindelighed vil vi ikke dele dine personoplysninger med parter uden for det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”). Vi kan dog dele dine oplysninger med tilknyttede
virksomheder inden for EØS. Desuden kan tredjeparter placere cookies.
Vi deler dine personoplysninger med IKT-serviceudbydere. Selvfølgelig gør vi det kun i
overensstemmelse med den gældende lovgivning. Vi giver sådanne serviceudbydere kun adgang
til dine personoplysninger, efter at vi har indgået behandlingsaftaler med dem, i hvilke de (blandt
andet) pålægges en forpligtelse til hemmeligholdelse og vi forpligter dem til kun at behandle dine
personoplysninger efter vores ordre.
Desuden giver vi tredjeparter kun adgang til dine personoplysninger, hvis dette efter vores
mening er påkrævet på grundlag af gældende lovgivning eller hvis myndighederne anmoder om
det.

5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Vi har truffet adækvate tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
dine personoplysninger mod tab, misbrug og tredjeparters uautoriserede adgang. Desuden

forpligter vi alle vores IKT-serviceudbydere, som har adgang til dine personoplysninger, til også
at træffe sådanne adækvate tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

6. Hvilke rettigheder har du?
Du kan kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne nederst på denne erklæring om
beskyttelse af personoplysninger, hvis du:
- vil vide om vi behandler og hvilke af dine personoplysninger vi behandler;
- vil rette dine personoplysninger;
- vil slette dine personoplysninger;
- vil begrænse behandlingen af dine personoplysninger;
- vil gøre indvendinger mod behandlingen af dine personoplysninger;
- ønsker, at vi videregiver dine personoplysninger til dig eller en anden organisation.
Vi har ret til at bede dig om nærmere oplysninger for at kunne fastslå din identitet. Vi informerer
dig inden for rimelig tid om de foranstaltninger, vi har truffet, og i hvert fald inden for én måned
efter modtagelse af din anmodning. Denne frist kan forlænges med yderligere to måneder, hvis
det er nødvendigt, også i forbindelse med anmodningens kompleksitet eller antallet af
anmodninger. Vi informerer dig om en sådan forlængelse af fristen inden for én måned efter
modtagelse af din anmodning, og vi skal oplyse grunden til forlængelsen.
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage hos tilsynsførende myndigheder.

7. Ændringer
Vores produkter og serviceydelser udvikles kontinuerlig. Derfor forbeholder vi os ret til at ændre
eller supplere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, og poster eventuelt
ændrede versioner af denne på vores websteder.
Vi poster en iøjnefaldende meddelelse på vores side med erklæringen om beskyttelse af
personoplysninger for at informere dig om vigtige ændringer i denne erklæring om beskyttelse af
personoplysninger, og oplyser øverst på meddelelsen, hvornår erklæringen sidst er opdateret. Vi
anbefaler, at du læser den nyeste version med jævne mellemrum.
Den nye erklæring om beskyttelse af personoplysninger træder i kraft umiddelbart efter at den er
postet på webstedet. Hvis du ikke accepterer den ændrede erklæring, skal du ændre dine
præferencer eller overveje ikke længere at bruge vores websider. Ved fortsat at åbne eller bruge
vores serviceydelser efter at ændringerne er trådt i kraft, accepterer du den ændrede erklæring
om beskyttelse af personoplysninger.

8. Kontakt
Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til service@biggreenegg.eu.

