Nutrilett Willpower Group – Vilkår for brug af personoplysninger
Følgende vilkår for brug af personoplysninger skal accepteres inden indmeldelse i Nutrilett
Willpower Group, se Vilkår for medlemskab i Nutrilett Willpower Group punkt 3.

Behandlingsansvarlig
Orkla Health (se kontaktoplysninger nederst i dokumentet) er behandlingsansvarlig for personoplysninger,
som du afgiver i forbindelse med dit medlemskab af Willpower Group.
Hvilke oplysninger bliver registreret om dig?
Via dit medlemskab af Willpower Group registrerer vi blandt andet dit navn, adresse, e-mail-adresse, IPadresse, telefonnummer, fødselsdato og andre oplysninger, som du afgiver til Orkla Health.
Derudover kan der blive registreret oplysninger om dine præferencer, som du afgiver i eventuelle
markedsundersøgelser samt din brug af hjemmesider knyttet til Willpower Group, herunder klik på annoncer
på disse hjemmesider.
Hvorfor behandler vi oplysningerne om dig, og hvad bruges oplysningerne til?
Formålet med at behandle de personoplysninger, vi registrerer om dig, er i første række, at vi skal kunne
administrere og ellers håndtere medlemmer og deres brug af Willpower Groups tjenester.
Oplysninger, der er nævnt ovenfor, vil også kunne bruges som grundlag til at udarbejde analyser og statistik.
Det gøres blandt andet i forbindelse med tilpasning og udvikling af Orkla Health og andre Orkla-selskabers
markedsføring i forhold til kundernes ønsker og behov – herunder tilpasning af produktudvalg, prisniveau,
markedsføringskampagner osv. Oplysningerne vil til dette formål være anonymiseret, så de ikke kan knyttes
til dig.
Vil de personoplysninger blive udleveret til andre?
Udlevering af personoplysninger kan ske i forbindelse med behandling til ovennævnte formål, til selskaber
som til enhver tid indgår i Orkla-koncernen, se liste her.
Kontakt – henvendelser om indblik mv.
Orkla Health AS (Postboks 423 Skøyen, N-0213 Oslo) er behandlingsansvarlig. Henvendelser om
behandling af personoplysninger, herunder tilbagetrækning af samtykke om behandlingen, indblik i hvilke
oplysninger der er gemt og adgang til rettelse og sletning af personoplysninger kan rettes til
willpower@nutrilett.dk

