Sekretessförklaring för Activia challenge kampanj
Denna sekretessförklaring beskriver hur Danone Finland OY behandlar dina personuppgifter i
samband med kampanjen ”Activia challenge”, vill du ta del av Activias övriga
personuppgiftsbehandlingar så kan du göra det här: https://www.activia.se/Sekretesspolicy
Laglig grund för behandling av dina personuppgifter
I samband med att du skickar in dina personuppgifter så samtycker du till Danone Finland OY
behandling av dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, vill du göra
det så kontakta oss på (consumernordic@danone.com).
Vilka personuppgifter samlar vi in och varför samt hur länge?
I samband med kampanjen ”Activia challenge” samlar vi in de personuppgifter som behövs för att vi
ska kunna kontakta dig som deltar i kampanjen samt ersätta dig, i enlighet med kampanjens villkor.
För att vi ska kunna göra det behöver vi behandla följande kategorier av personuppgifter:
•
•
•
•

Namn
Adress
Telefonnummer
Bankuppgifter

Efter det att kampanjen har avslutats så kommer samtliga deltagares personuppgifter att raderas,
med undantag för dem som Danone Finland OY enligt lag måste behandla under en längre tid. T.ex
de uppgifter som behövs sparas enligt bokföringslagen vilket är 8 år i Sverige.
Tredjeparts behandling av dina personuppgifter
För att kunna ersätta dig som deltar i enlighet med kampanjens villkor så använder vi oss av en tredje
part, Wisley Digital AB. De kommer att behandla dem uppgifter som är nödvändiga för att vi ska
kunna ersätta dig, men de kommer aldrig äga dessa uppgifter, utan de kommer raderas efter
kampanjens avslutande med undantag för eventuella uppgifter som måste sparas enligt lag.
Dina rättigheter
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter. Du har
även rätt att komma åt, korrigera, uppdatera och radera dina personuppgifter. Om du önskar att
utöva någon av rättigheterna ovan så kontakta oss på (consumernordic@danone.com).
Kom dock ihåg att vi inte kan ersätta dig om vi inte har korrekta eller fullständiga uppgifter till dig.
Vill du kontakta Danones dataskyddsombud så kan du göra det här:

Rocio NOVELLA
E-post: dpo.nordics@danone.com
Adress: 17 Boulevard Haussmann,
75009, Paris, France
Mobiltelefon: +33(0)646304337
Telefon: +33(0)144352020

Du har alltid rätt att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter
behandlas på fel sätt: https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/

