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Abbot Kinney's värdesätter kraftigt skydd av personuppgifter för alla personer, partners och
andra förbindelser som är inblandade. På Abbot Kinney's, blir personuppgifter därför
behandlade och säkrade med största omsorg. Det är så Abbot Kinney's har åtagit sig att
uppfylla alla krav enligt gällande dataskyddslagstiftning.
I detta sekretesspolicyuttalande svarar vi på dina främsta frågor om hur Abbot
Kinney's behandlar personuppgifter.
Behandling av personuppgifter
Abbot Kinney's behandlar personuppgifter om kunder, webbplatsbesökare,
personal, leverantörer, externa förbindelser och ansökande.
Abbot Kinney's är själv ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter.
Våra kontaktuppgifter:
Abbot Kinney’s BV
Nieuwe Hemweg 2
1013BG Amsterdam
info@abbotkinneys.com
Abbot Kinney's behandlar personuppgifter för olika ändamål:
Behandlingen av dina frågor, klagomål eller svar via kontaktformuläret på vår
webbplats eller via e-post;
Konsumentundersökningar för vilka du deltog i en kundpanel eller som du
deltog i online;
Tävlingar du deltar i via våra sociala medier;
Information samlas in via Google Analytics, detta gäller ditt klick- och
besökandebeteende på vår webbplats. Google Analytics hämtar denna information
genom din IP-adress. De har inte fått tillstånd att dela dina uppgifter med tredje part.
Den fortsatta utvecklingen av våra produkter är viktig för oss, därför kan vi till
exempel använda dina uppgifter för att:
- Förbättra våra tjänster, inklusive användarvänligheten på vår webbplats
- Konsumentundersökningar som du deltar i efter att du gett ditt tillstånd
Vi är lagligen skyldiga att dela viss information med andra organisationer eller att lagra
sådan information. Detta gäller till exempel:
- Administrativa uppgifter för skattemyndigheten

Dataskydd
Abbot Kinney's respekterar och skyddar dina personuppgifter. Vi följer följande
regler:
- Vi håller dina personuppgifter konfidentiella
- Vi använder endast dina uppgifter för att leverera produkter och tjänster till dig och
kommer inte att sälja dina uppgifter till tredje part
- Vi behandlar inte mer information än vad som krävs
- Vi behåller dina uppgifter endast under den lagstadgade tiden och så länge som
krävs för att behandla dina uppgifter.
Dina uppgifter kan delas över Abbot Kinney's organisation, men kan endast användas av
personal som kräver uppgifterna för att göra sitt arbete.
Vi kommer att dela personuppgifter med tredje part som anlitas av oss för att tillhandahålla
tjänster till dig. Dessa tredje parter kommer endast anlitas om de bevisligen uppfyller
bestämmelserna om sekretess. Dina personuppgifter kan dessutom tillhandahållas tredje
part i fall där vi enligt lag är skyldiga att göra det, inklusive, till exempel skattemyndigheten.
Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas.
När uppgifter kan inte längre lagras, kommer att Abbot Kinney's antingen förstöra dina
personuppgifter eller anonymisera dem genom att ta bort allt som refererar till dig; namn,
e-postadress, etc. Dessa anonyma uppgifter kan sedan användas för rapportering och
interna analyser.
Lagringstiden för uppgifterna beror på vilken typ av uppgifter och de ändamål för
vilka de behandlas. Dessa är de tillämpliga lagringstiderna:
- Löneuppgifter måste sparas upp till 7 år efter anställningens upphörande.
Skattemyndigheten kräver detta.
- Webformulär som innehåller dina önskemål / frågor / förslag; Dessa kommer att tas
bort ett år efter att de fylldes i
- Klagomål raderas ett år efter att ärendet behandlades
- Konsumentundersökning; dina uppgifter kommer att lagras tills ett år efter att
du senast deltagit i någon konsumentundersökning
- Tävlingar; dessa tas bort ett år efter deltagande
I allmänhet kommer dina personuppgifter att lagras inom Europeiska unionen. Om
personuppgifter överförs till länder utanför Europeiska unionen, kommer vi att säkerställa
att din sekretess förblir tillräckligt skyddad. I så fall kommer vi ingå särskilda avtal för att
trygga skyddet av uppgifter.
Vår webbplats innehåller länkar till webbplatser som Facebook, Instagram och LinkedIn.
Denna sekretesspolicy gäller enbart till vår webbplats och vi rekommenderar att du också
konsulterar sekretesspolicyn för de webbplatser som länkarna på vår webbplats hänvisar
till.
Vid behandling av personuppgifter är Abbot Kinney's bland annat skyldig att:
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – den nederländska versionen
av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Åtkomst till uppgifter
Abbot Kinney's kommer alltid att ge dig tillgång till dina uppgifter. För att se dina
uppgifter, vänligen skicka ett mejl till: info@abbotkinneys.com.
Du kan också skicka en begäran om att ändra eller blockera dina personuppgifter, även
detta kan göras genom att skicka ett e-postmeddelande.
Var vänlig skicka oss en kopia av ditt ID så att vi kan se till att det är dina uppgifter, och
glöm inte att göra ditt personliga identifikationsnummer och bilden oläsliga.
Abbot Kinney's är skyldig att ta bort dina personuppgifter när laglig kvarhållningsperiod har
löpt ut eller när vi inte längre behöver dina uppgifter. Dessutom kan du lämna in en
begäran om borttagning. Om du vill att dina uppgifter tas bort, kan du begära av oss att
göra det via e-post. Vi tar bort dina data om inte lagringstiden ännu inte har löpt ut.
Ändringar i sekretesspolicyn
Abbot Kinney's kan uppdatera detta uttalande regelbundet. Om lagstiftningen uppdateras
eller i händelse av ny utveckling kommer vi att ändra vår sekretesspolicy för att återspegla
dessa förändringar. Webbplatsen visar alltid den senaste versionen av uttalandet.
Detta uttalande uppdaterades senast den 25 maj 2018.
Ansöka om jobb på Abbot Kinney's
När du ansöker om ett jobb hos Abbot Kinney's, behandlar vi dina uppgifter med
största försiktighet. Vi rekommenderar dock att du endast skickar uppgifter som är
relevanta för din ansökan.
Vi behåller dina uppgifter genom hela ansökningsprocessen och om det inte finns lämpliga
jobb för dig hos oss, kommer dessa uppgifter att tas bort.
Om vi beslutar att behålla dina uppgifter för en eventuell framtida ledig befattning,
kommer vi att begära ditt tillstånd att göra det och vid begäran informera dig om den
avsedda bevarandeperioden.
När du anställs hos Abbot Kinney's, behåller vi dina uppgifter i enlighet med relevant
lagstadgad period.
Mer information
Mer information om sekretesslag finns på webbplatsen för Autoriteit Persoonsgegevens
(holländska myndigheten för personuppgifter, webbplats tillgänglig på engelska).
Denna sekretesspolicy har utvecklats med största omsorg. Men om du fortfarande har
några frågor om den eller förslag för den vill vi att du kontaktar oss. Du kan ta kontakt via
info@abbotkinneys.com.

