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Datapolitik til hjemmeside 

Denne hjemmeside styres af Bausch & Lomb Nordic AB. Denne hjemmeside-datapolitik 
(”datapolitikken”) beskriver, hvordan vi indsamler, anvender, overfører og udleverer 
oplysninger relateret til dig (”personoplysninger”), som vi måtte komme i besiddelse af via 
denne hjemmeside. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med privatlivs- 
og databeskyttelseslovgivningen, der gælder i EØS og Schweiz. 

Indsamling og anvendelse af personoplysninger 

Vi behandler personoplysninger til forskellige formål: 

• For at yde en service, du har anmodet om

Når du bestiller produkter online, indsamler vi oplysning om din identitet,
kontaktoplysninger, forsendelsesoplysninger, betalingsoplysninger og andre
oplysninger, der er nødvendige for at udføre transaktionen. Du kan også oprette en
konto på vores hjemmeside for at lette interaktionerne med os.

• For at opfylde vores forretningsmæssige behov

Du kan besøge denne hjemmeside uden at afsløre ret mange oplysninger om dig selv.
Dog logger vores servere automatisk tekniske data om besøgende for at kunne levere
vores hjemmeside, af hensyn til sikkerheden og til brug i analyser af vores
hjemmesides ydelse.

De personoplysninger, vi indsamler, anvendes også til interne formål såsom at
forbedre vores produkter og reklamer, administrere kundekontoer, opnå indsigt i
vores kunders behov og kontakte kunder med henblik på undersøgelser og
information.

Endelig vil vi eventuelt anvende dine personoplysninger i forbindelse med
virksomhedstransaktioner og for at beskytte vores ejendomsret, for at håndhæve
vores brugervilkår og juridiske erklæringer samt for at fastslå, udøve og forsvare
retskrav.

• For at overholde vores juridiske forpligtelser

Vi behandler dine personoplysninger for at overholde skatte-, regnskabs- og andre
juridiske forpligtelser, f.eks. i forbindelse med kommercielle transaktioner.
Derudover behandler vi dine personoplysninger, når loven, en retskendelse eller
andre bindende beslutninger kræver det.

http://www.bausch.dk/
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• Med dit samtykke 
 
Under visse omstændigheder vil vi bede om dit samtykke til 
indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger. Dette vil f.eks. 
være tilfældet ved brugen af visse cookies, brugen af din e-mailadresse 
eller mobiltelefonnummer til reklamemæssige formål, eller når du 
tilmelder dig visse services (f.eks. et fast nyhedsbrev). Du vil altid have 
mulighed for at trække dette samtykke tilbage.  
 
Derudover vil du frivilligt kunne afgive personoplysninger, herunder, for 
så vidt det er relevant, dit navn, kontaktoplysninger (telefonnummer, e-
mailadresse og adresse), fødselsdato, jobtitel, navne og 
kontaktoplysninger på venner og familiemedlemmer, hobbyer, 
interesser, arbejdsmæssige tilhørsforhold, mærke- og 
produktpræferencer, kilder til henvisninger. For så vidt som du afgiver 
oplysninger om venner og familiemedlemmer, accepterer du at formidle 
denne datapolitik til disse personer og indhente deres samtykke til at 
levere oplysningerne. 
 
Hvis du er under 16 år, må du ikke afgive personoplysninger til os uden 
først at indhente en forælders eller værges samtykke eller godkendelse. 
 

 
Vi vil ikke anvende eller dele dine personoplysninger til formål, der ikke er relateret til dem, 
der er beskrevet i denne datapolitik, uden først at give dig besked og, for så vidt det er 
påkrævet, give dig mulighed for at vælge, om vi må anvende dine personoplysninger på 
denne anderledes måde. 
 
Deling af oplysninger 
 
Til de ovennævnte formål vil vi eventuelt dele dine personoplysninger med: 
 

• andre enheder i Valeant-koncernen, 
• tjenesteudbydere i forbindelse med driften af denne hjemmeside og vores 

virksomhed, herunder hjemmeside-hosting, tilvejebringelsen af teknologirelaterede 
services, betalingshåndtering og -godkendelse og distribution af reklamemateriale, 

• offentlige myndigheder, herunder tilsynsmyndigheder, eller andet 
retshåndhævelsespersonale og domstole, således som loven kræver eller tillader det 
eller en bindende ordre foreskriver det, og 

• andre tredjeparter i forbindelse med en virksomhedsomstrukturering, salg eller 
overdragelse af aktiver, fusion eller frasalg af Valeant eller nogen af vores 
datterselskaber eller tilknyttede selskaber. 

 
Når vi deler dine personoplysninger med enheder placeret i lande uden for EØS eller 
Schweiz, som ikke yder et tilsvarende niveau af databeskyttelse, vil vi indføre 
kontraktmæssig beskyttelse i overensstemmelse med den gældende 
databeskyttelseslovgivning. Du kan anvende nedenstående kontaktoplysninger, hvis du 
ønsker yderligere information. 
 
Datasikkerhed 
 
Vi anvender passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte 
personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller hændeligt tab, ændring, 
uautoriseret videregivelse eller adgang. Desværre kan intet informationssikkerhedssystem 
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være 100 % sikkert. Derfor kan vi ikke, selvom vi bestræber os på at beskytte dine 
personoplysninger, sikre eller garantere for personoplysningernes sikkerhed i forhold til et 
uforudsigeligt tab eller uautoriseret adgang. 
 
Dine rettigheder 
 
Du har, med de begrænsninger der gælder i henhold til loven, ret til i forbindelse med dine 
personoplysninger at anmode os om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, afbrydelse 
af behandlingen samt portabilitet. Du har desuden ret til ikke at være underlagt automatiske 
individuelle afgørelser. Sådanne anmodninger kan adresseres via nedenstående 
kontaktoplysninger. 
 
Dataintegritet 
 
Vi træffer rimelige foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, som vi indsamler, 
er relevante for de formål, som de anvendes til, og at personoplysningerne er pålidelige i 
forhold til den intenderede anvendelse og er præcise, fuldstændige og aktuelle. I nogle 
tilfælde er vi dog afhængige af, at individuelle brugere afgiver og vedligeholder nøjagtige 
personoplysninger. Du er ansvarlig for at sikre, at dine personoplysninger er opdaterede og 
nøjagtige, når du afgiver dem til os, for så vidt som vores services giver dig værktøjerne til at 
vedligeholde dine oplysninger. 
 
Opbevaring af personoplysninger 
 
Vi vil kun opbevare personoplysninger så længe, som gældende lovgivning kræver det, eller 
som det er nødvendigt for at opfylde de(t) formål, som de behandles med. Vi vil slette 
personoplysningerne, når de ikke længere behøves, og allersenest når den 
maksimumsperiode for opbevaringen, som gældende lovgivning foreskriver, er udløbet. 
 
Ændringer i denne datapolitik 
 
Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne datapolitik, vil vi på hjemmesiden 
offentliggøre et revideret link, der oplyser om ”ændret datapolitik” eller en lignende besked 
om ændringerne. Du bør jævnligt besøge denne side for at se, om der er foretaget nogen 
ændringer i denne datapolitik for nylig. Du kan også se, om denne datapolitik er blevet 
ændret for nylig, ved at tjekke den ikrafttrædelsesdato, der er nævnt i begyndelsen af denne 
datapolitik. 
 
Links til andre internetsider 
 
De datapraksisser, der er redegjort for i denne datapolitik, gælder kun for denne hjemmeside 
og de andre specificerede aktiviteter. Andre hjemmesider, som hostes af tredjepart, kan have 
andre praksisser. Hvis du linker til eller på anden måde besøger andre hjemmesider, der 
drives af tredjepart, bør du læse datapolitikken på de pågældende sider. Vi har ingen kontrol 
med disse hjemmesider og er ikke ansvarlige for de politikker og praksisser, som tredjepart 
anvender. 
 
Sådan beskytter vi jobansøgeres privatliv 
 
Personoplysninger, som vi indsamler fra jobansøgere, er beskyttet af Valeants politik 
”Beskyttelse af ansøgeres privatliv”. 
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Kontakt os 
 
Hvis du har nogen spørgsmål til denne datapolitik eller vores datapraksisser, kan du 
kontakte os på: info.privacydata@bausch.com 
 
Hvis du har nogen betænkeligheder eller klager vedrørende vores anvendelse af dine 
personoplysninger, kan du kontakte vores dataansvarlige på: DPO@bauch.com 
 
Hvis du mener, at din klage ikke er besvaret ordentligt, har du ret til at indgive en klage til 
Datatilsynet, der er ansvarlig for databeskyttelsen i Danmark. 
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