Privatlivspolitik

CNH INDUSTRIALS PRIVATLIVSPOLITIK

Generelle vilkår
CNH Industrial værdsætter din interesse i virksomhedens produkter og dine besøg på
denne hjemmeside. Beskyttelsen af dit privatliv i forbindelse med bearbejdningen af dine
personlige oplysninger er et vigtigt emne, som vi lægger særlig opmærksomhed på i vores
forretningsprocesser. Vi bearbejder personlige oplysninger indsamlet under besøg på vores
hjemmesider i overensstemmelse med de lovbestemmelser, der er gældende for de lande,
hvori hjemmesiderne vedligeholdes.
Denne privatlivspolitik vedrører vores brug af alle de personlige oplysninger, du giver os.
Hvilke oplysninger indsamler CNH Industrial om dig?
CNH Industrial indsamler personlige oplysninger om virksomhedens medarbejdere,
kontraktparter, leverandører samt kunder, der er relevante for de nedenfor beskrevne
formål for virksomheden. Disse oplysninger kan omfatte dit navn, dine kontaktoplysninger
samt oplysninger vedrørende fakturering og håndtering samt kreditkortoplysninger. For at
kunne optimere vores øvrige meddelelser til dig og for kontinuerligt at kunne forbedre vores
produkter og tjenester (inklusive registrering) kan det forekomme, at vi vil spørge dig om
oplysninger om personlige eller erhvervsmæssige interesser, demografiske baggrund, dine
erfaringer med vores produkter og tjenester samt mere detaljerede oplysninger vedrørende
vores kontakt med dig. Det kan ske, at vi bruger din IP-adresse til nogle af vores
webstedstjenester. Oplysninger om de cookies, vi anvender, og deres funktioner, kan
findes i vores Politik om cookies.
Personlige oplysninger omfatter ikke oplysninger, der ikke er identificeret for eller ikke kan
identificeres som tilhørende en fysisk person, eller oplysninger der er renset for alle
identifikatorer, således at en person ikke kan identificeres eller genidentificeres.
Hvordan vil CNH Industrial anvende dine personlige oplysninger?
CNH Industrial vil udelukkende anvende dine personlige oplysninger, for så vidt de er
forenelige med følgende formål:


Til lovlige formål og i relation til forretningsmålene (inklusive, men ikke begrænset til
aktiviteter i forbindelse med tjenester, finansiering, kundeservice, produktsikkerhed,
markedsføring, kampagner og rekruttering af medarbejdere) i overensstemmelse
med principperne for betydning, relevans samt anvendelse af bearbejdningsmetoder
passende til sådanne formål (f.eks. til at sende dig påmindelser om adgangskoder
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eller for at gøre dig opmærksom på, at en særlig tjeneste er blevet suspenderet med
henblik på vedligeholdelse).
Til overholdelse af de processer og procedurer, der er fastlagt af Gruppens system til
beskyttelse af virksomhedsoplysninger, i henhold til hvilke alle oplysninger
klassificeres for at fastlægge og udføre nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Du vil blive orienteret om formålet med bearbejdningen af dine personlige
oplysninger, i henhold til overholdelsen af gældende lov.
Med henblik på administration af en tjeneste, hvilket betyder, at CNH Industrial kan
kontakte dig af årsager, som vedrører den tjeneste, du har tilmeldt dig.
CNH Industrial respekterer den interesserede persons juridiske rettigheder, som
f.eks., blandt andre, retten til at få adgang til sine egne personlige oplysninger, retten
til at få opdateret, korrigeret eller integreret oplysninger, retten til at annullere
oplysninger i tilfælde, der er omfattet af gældende lov.
Hvis det kræves af gældende lov, kan personlige oplysninger, om nødvendigt,
videregives til tredjepart i forbindelse med bearbejdningsformål og under
forudsætning af den interesserede persons samtykke til overholdelse af gældende
lov.
For at personalisere eller forbedre den måde, som indhold og reklamer fra CNH
Industrial præsenteres for dig online:
o for at administrere vores konkurrencer og kontakte vinderne
o for at yde assistance vedrørende anvendelse af tjenesterne og generelt med
henblik på administration af webstedet
o for at opfylde produktordrer eller anmodninger om tjenester eller oplysninger,
for at bearbejde betalinger og for at holde vores oplysninger opdaterede
o til, hvis du specifikt har givet dit samtykke til at blive kontaktet til disse formål,
at sende dig direkte markedsføring via telefon, post eller e-mail vedrørende
særlige tilbud og nuværende eller nye produkter, som du kunne have
interesse i.
Hvis CNH Industrial foreslår at bearbejde dine personlige oplysninger til andet
formål, der ikke stemmer overens med de(t) formål, hvortil dine personlige
oplysninger oprindeligt blev indsamlet eller godkendt, vil vi først informere dig,
hvorpå du vil have mulighed for at tilbageholde dit samtykke eller trække det tilbage.

Følsomme oplysninger (herunder oplysninger, der eventuelt kan afsløre politiske
anskuelser, seksuel orientering, racemæssig eller etnisk oprindelse, helbredstilstand,
religiøs eller filosofisk opfattelse, sexliv, fagforeningsmæssige eller ideologiske synspunkter
og aktiviteter eller oplysninger om overførselsindkomster eller administrative eller kriminelle
sager og sanktioner, der behandles uden for ventende sager) samt bearbejdning af
juridiske oplysninger må kun optræde, når det er strengt nødvendigt for at forfølge
gruppens forretningsmål og altid i overensstemmelse med gældende love, inden for de
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grænser, der er tilladt af gældende love og, hvor det er nødvendigt, efter at den
interesserede person har afgivet samtykke. I tilfælde af, at følsomme data videregives til en
formidlende tredjepart eller anvendes til andet formål end, hvortil de oprindeligt blev
indsamlet eller efterfølgende godkendt, vil dit udtrykkelige samtykke (tilvalg) blive indhentet
inden en sådan videregivelse eller anvendelse.
Hvem vil CNH Industrial dele dine personlige oplysninger med?
Generelt vil vi kun anvende dine personlige oplysninger inden for CNH Industrial-gruppens
virksomheder for at kunne levere den tjeneste/det produkt, du ønsker. Vi vil ikke videregive
dine oplysninger til andre medlemmer af CNH Industrial-gruppen til markedsføringsformål,
medmindre du har givet samtykke til dette.
Vi vil kræve, at alle tredjepartsdatabehandlere, som vi videregiver dine oplysninger til,
strengt overholder vores anvisninger, og CNH Industrial vil kræve, at de ikke anvender dine
personlige oplysninger til deres egne forretningsformål.
I tilfælde af, at vi deler dine oplysninger med tredjepart, vil vi sikre, at denne behandler dine
oplysninger med samme beskyttelse, som vi gør. Hvis personlige oplysninger videregives til
en formidlende tredjepart, vil du få mulighed for at vælge, at dine personlige oplysninger
ikke skal deles med den pågældende tredjepart.
Hvornår vil CNH Industrial bruge dine personlige oplysninger til at kontakte dig?
CNH Industrial kan kontakte dig:


i forbindelse med funktionen af en tjeneste, du har tilmeldt dig, for at sikre, at CNH
Industrial kan levere tjenesterne til dig
 i forbindelse med et eventuelt bidrag fra dig på CNH Industrials websted,
diskussionsforum eller andre tjenester
 hvis du har valgt at modtage nyhedsbreve eller anden korrespondance
 for at invitere dig til at deltage i undersøgelser om CNH Industrials produkter eller
tjenester (deltagelse er altid frivillig)
 for at udføre forpligtelser, der opstår som følge af eventuelle kontrakter, der er
indgået mellem dig og CNH Industrial, og
 til markedsføringsformål, hvor du specifikt har samtykket i dette (se ”Vil CNH
Industrial kontakte dig til markedsføringsformål?” nedenfor).
På vores websteder finder du yderligere oplysninger om, hvordan CNH Industrial vil
kontakte dig vedrørende specifikke produkter eller tjenester.
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Vil CNH Industrial kontakte dig til markedsføringsformål?
Lejlighedsvis vil vi benytte dine oplysninger til at kontakte dig i forbindelse med
markedsundersøgelser eller for at sende markedsføringsmateriale til dig, hvis vi mener, det
kan have særlig interesse for dig. Når vi gør dette, giver vi dig imidlertid altid mulighed for at
fravælge markedsføringsoplysninger eller markedsundersøgelser. Du kan endvidere på
forhånd erklære, at du ikke vil kontaktes af os uden at blive spurgt på forhånd. Desuden har
du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.
Upassende eller stødende indhold
Hvis du udgiver eller sender fornærmende, upassende eller stødende indhold på en af CNH
Industrial Groups websteder, eller på anden vis udviser forstyrrende adfærd, kan CNH
Industrial benytte dine personlige oplysninger til at standse en sådan adfærd.
Hvor CNH Industrial med rimelig grund mener, at du muligvis overtræder loven (hvis du
f.eks. har udgivet injurierende indhold), kan CNH Industrial benytte dine personlige
oplysninger til at informere relevante tredjeparter som f.eks. din arbejdsgiver, din skoles , email-/internetudbyder eller retshåndhævende myndigheder om indholdet og din adfærd.
Hvis du er 18 år eller derunder
Hvis du er 18 år eller derunder, skal du have dine forældres/din værges tilladelse, inden du
videregiver personlige oplysninger til CNH Industrial Group. Mindreårige uden samtykke har
ikke tilladelse til at videregivere deres personlige oplysninger til os.
Hvad er vores politik for opbevaring af data?
Vi vil opbevare dine personlige oplysninger på vores systemer, så længe det er nødvendigt
for det pågældende produkt/den pågældende tjeneste, eller så længe det er anført i en
eventuel relevant kontrakt, som du har indgået med CNH Industrial eller CNH Industrials
dataopbevaringsplan. Hvis du ønsker at annullere din registrering på et af CNH Industrials
websteder, kan du gøre dette ved at følge anvisningerne under "Afmeld" på det
pågældende websted. Hvis du ændrer din profil for at fravælge modtagelse af meddelelser,
kan din registrering forblive i systemet, så vi kan sikre, at vi ikke kontakter dig i fremtiden.
Hvis du bidrager til en tjeneste eller et websted fra CNH Industrial, vil CNH Industrial kun
opbevare dit indhold, så længe det er rimeligt nødvendigt til det/de formål, det blev
indsendt.
CNH Industrial træffer fornuftige forholdsregler til at sikre, personlige oplysninger eller data
er præcise, fuldstændige, aktuelle og pålidelige til den beregnede anvendelse.
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Hvilke personlige oplysninger har CNH Industrial om mig?
Du har ret til at anmode om en kopi af de personlige oplysninger, som CNH Industrial har,
og under forudsætning af bestemte begrænsninger at korrigere, forbedre eller slette
oplysninger, der er upræcise, eller at få ukorrekte oplysninger korrigeret. Hvis du har
anmodninger eller spørgsmål om dette eller eventuelt andre spørgsmål vedrørende denne
privatlivspolitik, henvises der til ”Kontakt CNH Industrial” nedenfor.
Grænseoverskridende overførsel af personlige oplysninger og EU’s og USA’s værn
om privatlivets fred
CNH Industrial er en global virksomhed med hovedkvarter i Storbritannien. Virksomheden
har juridiske enheder, forretningsfunktioner og systemer i lande verden over, herunder
USA.
Vi kan dele dine personlige oplysninger i CNH Industrial Group og overføre dem til lande
verden over, hvori vi gør forretninger, herunder uden for EU og Schweiz. Andre lande har
love om privatlivets fred, der afviger fra lovene om privatlivets fred i dit land. Uanset
placering håndterer CNH Industrial personlige oplysninger som beskrevet i denne
privatlivspolitik.
CNH Industrial America LLC, CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America
LLC, Fiat Powertrain Technologies of North America, Inc. og New Holland Credit
Company, (“CNH Industrial Groups amerikanske datterselskaber”) overholder aftalen
mellem EU og USA for værn om privatlivets fred samt den amerikansk-schweiziske
privatlivsrammeaftale fastsat af det amerikanske handelsministerium vedrørende
indsamling, anvendelse og opbevaring af personlige oplysninger som beskrevet i denne
politik, overført fra EU’s medlemslande og Schweiz til USA. CNH Industrial Groups
amerikanske datterselskaber vil overholde disse principper for værn om privatlivets fred,
hvad angår data modtaget fra EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
CNH Industrial-gruppens amerikanske datterselskaber har over for handelsministeriet
bekræftet, at de overholder principperne for værn om privatlivets fred. Du kan læse mere
om programmet til værn om privatlivets fred og se certificeringen af CNH Industrial
amerikanske datterselskaber ved at gå ind på www.privacyshield.gov. De definitioner,
politikker og procedurer, der er beskrevet i CNH Industrials privatlivspolitik gælder for
personlige oplysninger, der overføres i overensstemmelse med CNH Industrials
certificering i henhold til værn om privatlivets fred. Disse beskyttelser kan opfylde eller
overgå principperne for værn om privatlivets fred. I dette afsnit af CNH Industrials
privatlivspolitik beskrives, hvordan CNH Industrials amerikanske datterselskaber
overholder de specifikke principper for værn om privatlivets fred, der ikke er dækket i
andre afsnit af denne privatlivspolitik. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de
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politikker, der omtales i andre afsnit af denne privatlivspolitik, og principperne for værn
om privatlivets fred, skal principperne for værn om privatlivets fred være gældende.
EU-borgere har ret til at begrænse brugen eller videregivelsen af deres personlige
oplysninger som forklaret i de meddelelser, de modtager på tidspunktet for indsamlingen
af personlige oplysninger.
CNH's Industrials amerikanske datterselskaber overfører normalt ikke personlige
oplysninger, der ikke er personalerelaterede, til tredjepart. Hvis personlige oplysninger
overføres til tredjepart, skal en sådan tredjepart som minimum kunne yde samme grad af
beskyttelse af privatlivets fred som krævet af principperne for værn om privatlivets fred
samt acceptere kun at bearbejde personlige oplysninger til begrænsede og specificerede
formål i overensstemmelse med godkendelsen for de pågældende data. I det omfang det er
fastlagt i principperne for værn om privatlivets fred, forbliver CNH Industrial Groups
amerikanske datterselskaber ansvarlige inden for principperne for værn om privatlivets fred,
hvis en af CNH Industrial bemyndiget tredjepart videregiver personlige oplysninger i CNH
Industrials navn på en måde, der er uforenelig med principperne for værn om privatlivets
fred, medmindre CNH Industrial Groups amerikanske datterselskaber kan bevise, at de ikke
er ansvarlige for den hændelse, der har forårsaget skaden.
CNH Industrials datterselskaber undersøger forespørgsler, klager og uenigheder
vedrørende anvendelse og videregivelse af dine personlige oplysninger og forsøger
inden for fem og fyrre (45) dage at besvare/bilægge disse i overensstemmelse med
denne privatlivspolitik og med anvendelse af nedenfor angivne kontaktoplysninger.
I tilfælde af, at klager ikke kan løses, vil CNH Industrial amerikanske datterselskaber
samarbejde med de pågældende EU-myndigheder for databeskyttelse og vil følge de
oplysninger og den vejledning, de modtager fra et panel af datatilsynsmyndigheder eller
den schweiziske forbundskommissær for databeskyttelse og information (FDPIC). Kontakt
os via nedenstående oplysninger for at få den relevante kontaktinformation for
datatilsynsmyndigheder. Hvis vi eller datatilsynsmyndighederne ikke kan afhjælpe dit
problem, har du mulighed for at få afgjort din sag med en bindende voldgift gennem det
såkaldte ”Privacy Shield Panel”.
CNH Industrial amerikanske datterselskaber er underlagt FTC’s (Federal Trade
Commission) efterforsknings- og håndhævelsesmyndighed.
CNH Industrial datterselskaber kan blive anmodet om at videregive personlige oplysninger
efter lovmæssig anmodning fra offentlige myndigheder, herunder at overholde nationale
krav om sikkerhed eller retshåndhævelse.
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Ændringer af privatlivspolitik
Det kan forekomme, at vi med mellemrum vil opdatere denne privatlivspolitik, så den
afspejler nye eller anderledes praksisser for privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige
ændringer af denne politik vil vi meddele dette på vores hjemmeside. Vi opfordrer dig til
med jævne mellemrum er gennemgå denne side for at se de sidste nye oplysninger om
vores praksisser for privatliv.
Links til andre sider
Vores websteder kan indeholde links til andre websteder, der ejes og betjenes af tredjepart.
Disse tredjepartswebsteder har deres egen politik om beskyttelse af persondata, og vi
opfordrer dig til at se dem igennem. De bestemmer anvendelsen af personlige oplysninger,
som du måtte sende, eller som er indsamlet ved hjælp af cookies, når du besøger disse
websteder. Vi påtager os ikke noget ansvar eller erstatningsansvar for procedurer i
forbindelse med personlige oplysninger hos sådanne tredjepartswebsteder, og din brug af
sådanne websteder sker på eget ansvar.
Kontakt CNH Industrial
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om denne Politik om beskyttelse af persondata,
skal du kontakte:
CNH Industrial N.V.
Corporate Office: 25 St. James's Street
Att.: Privacy Compliance
London, SW1A 1HA
Storbritannien
privacy-compliance@cnhind.com
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