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HONDA MOTOR EUROPE LIMITED
HONDA “e” Supplerende merknad om personvern

Honda Motor Europe Ltd Norge (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) («vi», «oss», «vår/e») har forpliktet oss til
å ivareta personvernet ditt, og vi oppfyller kravene til personvernforordningen og andre gjeldende
personvernlovgivning (inkludert den britiske Data Protection Act 2018 samt lover som gjelder markedsføring og
informasjonskapsler og beslektede retningslinjer) («Personvernlovgivning»).
Denne merknaden er supplerende, og gjelder i tillegg til andre merknader om rimelig behandling eller personvern,
som vil ha blitt fremlagt for deg, bl.a. personvernerklæringen på https://www.honda.no/cars/useful-links/privacypolicy.html («Personvernerklæringen»). Ta kontakt med oss via kontaktavsnittet til Personvernerklæringen vår
ved eventuelle spørsmål, kommentarer eller bekymringer rundt denne merknaden eller måten vi behandler
personopplysningene dine på, eller hvis slike opplysninger skulle endre seg. Hvis du ønsker denne merknaden i
et annet format (f.eks. lyd, stor skrift, blindeskrift) ta kontakt med oss med kontaktdetaljene ovenfor.

Under Personvernlovgivningen er vi forpliktet til å forklare hvilke opplysninger vi samler inn fra deg og hvordan vi
bruker personopplysningene dine («behandlingsaktiviteten»). Vi er også forpliktet til å ha et «lovlig grunnlag» å
behandle personopplysningene dine etter. Brorparten av denne informasjonen finnes i Personvernerklæringen
vår. Denne merknaden gir likevel en ytterligere oppsummering i tabellen nedenfor, med tanke på opplysninger
som samles inn hvor du gjør grep for å vise interesse, åpne en konto og/eller gjør en registrering på nett eller
kontakter oss.

Behandlingsaktivitet:
Hvorfor
bruker
opplysningene dine?

vi

I tillegg til formålene lagt
frem
i
Personvernerklæringen vår:
Vi behandler opplysningene
dine
for
å
opprette,
vedlikeholde
og
administrere kontoen og
reserveringen
din.
En
manglende evne til å oppgi
disse opplysningene vil
derfor dessverre medføre at
du ikke vil kunne opprette en
konto eller legge inn en
reservering.
Vi bruker også disse
opplysningene for å la oss
eller en godkjent forhandler
å kontakte deg med tanke
på reserveringen.

Hvilke
opplysninger
samles inn?

Hvor
kommer
de
innsamlede
opplysningene fra?

Hvem
deler
vi
opplysningene med?

Opplysninger for å
opprette en konto:
inkludert navn, tittel, epostadresse, passord og
hvorvidt du er en
eksisterende
Hondabruker eller ikke.

Disse
opplysningene
samles inn direkte fra
deg.

I tillegg til beskrivelsen
av
mottakere
i
Personvernerklæringen
vår, vil vi kunne dele
opplysningene dine med:

Økonomiske
opplysninger: inkludert
kortopplysninger (navn,
kortnummer, utløpsdato
og 3-sifret CV2-kode).
Disse
opplysningene
brukes
kun
for
behandling av betalinger
og beholdes ikke separat
av oss. Vi beholder en
kopi
av
navn,
fakturaadresse
og
kontaktopplysninger for

I
forbindelse
med
kontaktsenteret vårt (dvs.
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Tredjeparts
plattformleverandører for
e-handel (i dag Summit
Media Ltd),
Underentreprenører til
Summit Media Ltd, bl.a.
ROI
Call
Center
Solutions, som opererer
servicetelefonen vår og
Tredjeparts
betalingsbehandlere
dag Worldpay).

(i

ved å ringe oss eller sende
oss en e-post, eller bruke en
live chat-funksjon) trenger vi
opplysninger fra deg for å
kunne behandle og svare på
spørsmålene dine. I tillegg
vil e-poster, telefonsamtaler
og live chat-avskrifter tas
opp
og
lagres
for
opplærings-, overvåkningsog
kontoadministrasjonsformål.

å kunne opprette og
utstede en faktura.
Produktinformasjon:
inkludert detaljer om
reserveringen slik som
bilens
farge
og
filial/forhandlers
beliggenhet.
Andre
opplysninger:
opplysninger du gir oss
når du bruker kontaktfunksjonen vår (f.eks.
ved å ringe, sende e-post
eller bruke live chatfunksjonen)

Sist oppdatert: ___________
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