Hos Erwin Hymer Group SE (heretter kalt „EHG“, „vi“ eller „oss“) tar vi beskyttelsen av dine
personopplysninger svært alvorlig. Ditt personvern er svært viktig for oss.

a) funksjonaliteter til SCU som finnes i kjøretøyet og som er designet for å styre tilkoblete
komponenter,
b) tilhørende skytjeneste (heretter kalt „System Control Cloud“ eller „Cloud Service“) og
c) programvareapplikasjon eller app (heretter kalt „System Control app“ eller „appen“).
Disse retningslinjene for personvern gjelder også i forbindelse med System Control bruksvilkårene
(heretter kalt „bruksvilkår“). For System Control appen får brukeren separate retningslinjer for
personvern under installasjonen.
Personopplysninger i disse retningslinjers forstand er alle opplysninger som er knyttet til deg som
bruker av System Control tjenesten.

Termene i disse retningslinjene for personvern er å forstå slik de er definert i artikkel 4 i
personvernforordningen (GDPR).
„Behandlingsansvarlig enhet“ brukes synonymt med „Behandlingsansvarlig“.
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I henhold til punkt 16.2 i bruksvilkårene er System Control tjenesten tilgjengelig for merkene eller
foretakene i Erwin Hymer Group SE hvis disse er utstyrt med en System Control Unit. Den nøyaktige
betegnelsen på appen og Cloud Service er avhengig av merket eller foretaket til gjeldende kjøretøy i
henhold til punkt 16.2 i bruksvilkårene i gjeldende utgave.
.
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-

i forbindelse med gjennomføringen av avtalen;
med det formål å oppfylle lovbestemte krav, hhv. en lovpålagt plikt til åpenhet vi plikter å gi
opplysninger, rapporter eller gi opplysninger videre med, eller hvis det er av offentlig interesse,
i den utstrekning eksterne tjenesteytere behandler opplysninger i egenskap av
oppdragsbehandler eller hvis de overtar funksjoner etter oppdrag av oss (f.eks.
dataprosesseringssentre, støtte/vedlikehold innen EDB-/IT-applikasjoner, Call-Center
tjenester, kundeadministrasjon, fakturering, trykkerier eller foretak for datadestruering,
kurertjenester, logistikk);
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-

-

på grunnlag av vår berettigede interesse eller tredjes berettigede interesse innenfor rammen
av nevnte formål (f.eks. til myndigheter, (kreditt)opplysningsbyråer, inkassobyråer, advokater,
domstoler, sakkyndige, organer og kontrollinstanser);
når du har gitt oss samtykke til å formidle dem til tredje.
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Tilbakekalling:

Enkelte
databehandlingsprosedyrer
krever
særskilt
samtykke fra de registrerte. Du har når som helst muligheten
for å trekke tilbake et samtykke du har gitt. Alt du trenger å
gjøre er å sende oss en enkel og formløs erklæring, eller en
e-post til privacy@erwinhymergroup.com. Rettmessigheten
til dataoverføringer som har funnet sted i forkant av
tilbakekallelsen, blir ikke berørt av tilbakekallelsen.

Kontaktopplysninger til kompetent tilsynsmyndighet for oss:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstrasse 10 a
DE 70173 Stuttgart
Tlf..: 0711/615541-0
Faks: 0711/615541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de

Vi forbeholder oss retten til når som helst å tilpasse disse retningslinjene for personvern i forhold til
endringer i våre bruksvilkår og i overensstemmelse med gjeldende personvernforskrifter på en slik
måte at disse retningslinjer for personvern oppfyller lovbestemte krav.
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