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FORMÅL OG OFFENTLIGGØRELSE 

ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA takker for din interesse i kampagnen Download 
Underholdning med Mobil 1 TM(“kampagnen”). Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige 
oplysninger, og vi vil gerne have, at du forstår vores metode for indsamling af oplysninger fra besøgende 
og den måde, hvorpå vi anvender disse oplysninger. 

Denne fortrolighedserklæring gælder for oplysninger indsamlet gennem kampagnen. Deltagelsen er 
frivillig og underlagt denne fortrolighedserklæring og de generelle vilkår og betingelser.  

PERSONLIGE OPLYSNINGER 

De personlige oplysninger, du giver os, vil blive brugt af ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA og 
ExxonMobil filialer i Europa (i denne erklæring samlet benævnt "ExxonMobil") og/eller virksomheder, der 
er indgået kontrakt med, udelukkende i forbindelse med denne kampagne. 

Du kommer til at besøge forskellige websites i forbindelse med denne kampagne, som er underlagt 
forskellige fortrolighedspolitikker, og i den forbindelse anbefaler vi dig at undersøge den gældende 
politik på hvert enkelt website. 

INFORMATION OG ANVENDELSER 

Når du besøger websitet, der er forbundet med denne kampagne, indsamler vores webservere 
automatisk oplysninger, der giver websitet mulighed for at kommunikere med din browser under 
besøget. Vi bruger også Google Analytics til at registrere indsamlede statistiske oplysninger, som f.eks. 
antallet af besøg på vores website, hvilke dele af websitet de besøgende vælger, IP-adresse (den 
internetadresse, din computer har fået tildelt af din internettjenesteudbyder), domænetype, 
browsertype (f.eks. Firefox, Chrome eller Internet Explorer), dato og tidspunkt på dagen. Vi bruger disse 
oplysninger til statistiske formål, der hjælper os med at designe og administrere vores website samt til at 
måle og forbedre kampagnen. Disse typer oplysninger indeholder ikke personlige oplysninger, som ville 
give os mulighed for at identificere eller lokalisere individuelle besøgende. 

Indsamling og brug af personlige oplysninger, dvs. oplysninger, som kunne identificere en bestemt 
person (f.eks. navne, adresser, telefonnumre, nummerplader og e-mailadresse og fødselsdato), har 
konsekvenser for fortroligheden. Hvis du under dit besøg beslutter, at du vil tilmelde dig kampagnen, 
giver du os personlige oplysninger.  

De personlige oplysninger, du giver os under tilmeldingen, vil kun blive brugt til denne kampagne for at vi 
kan give dig den relevante adgang til forskellige websites, sider og indhold, samt for at vurdere og 
tilsende dig præmien via e-mail. Nogle gange skal vi bruge dine kontaktoplysninger til at kontakte dig og 
bede om yderligere oplysninger vedrørende din præmieindløsning, som beskrevet i detaljer i afsnit 4 og 5 
i kampagnens vilkår og betingelser. 



De personlige oplysninger, som du giver os i forbindelse med denne kampagne, vil kun blive brugt indtil 
afslutningen af kampagnen og op til 18 måneder derefter til administrative formål, f.eks. bekræftelse af 
præmier, bedragerikontrol osv. 

Hvis du markerer feltet med anmodning om at blive informeret om opdateringer fra ExxonMobil, når du 
tilmelder dig kampagnen, vil dine data blive lagret af ExxonMobil, og vi vil nogle gange sende 
markedsføringsrelaterede oplysninger og nyheder, som vi mener kunne være relevante for dig, indtil du 
vælger ikke længere at modtage disse. 

Hvis du ikke vælger at modtage den slags meddelelser, eller hvis du vælger ikke længere at modtage 
disse, vil vi ikke længere sende dem til dig.  

Som forklaret nedenfor i afsnittet Dataoverførsel, videregiver, leaser eller sælger vi ikke personlige 
oplysninger til tredjeparter med henblik på at lade dem markedsføre deres produkter og tjenester til dig. 

OPLYSNINGER FRA MINDREÅRIGE 

Selvom kampagnen kan være af interesse for mindreårige, ønsker ExxonMobil ikke at indsamle 
personlige oplysninger gennem denne kampagne fra eller om personer, der er under 18 år. 

DATAOVERFØRSEL 

Kommunikation via internettet og afsendelse af oplysninger, produkter og tjenester til dig på andre 
måder betyder, at dine personlige oplysninger går gennem eller håndteres af tredjeparter, men 
ExxonMobil sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter med henblik på at 
lade dem markedsføre deres produkter og tjenester til dig. 

Vi ansætter andre virksomheder og enkeltpersoner til at udføre funktioner på vores vegne. 
F.eks.ordrebehandling, levering, afsendelse af post og e-mail, optimering af kundelister, dataanalyse, 
hjælp til markedsføring, behandling af kreditkortbetalinger og kundeservice. De har adgang til personlige 
oplysninger for at udføre deres arbejde, men må ikke bruge oplysningerne til andre formål.  

Vi kan overføre de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, til andre lande end der, hvor 
oplysningerne oprindeligt blev indsamlet. Disse lande har eventuelt ikke de samme databeskyttelseslove 
som landet, hvor du oprindeligt gav os oplysningerne. Når vi overfører dine oplysninger til andre lande, 
vil vi beskytte oplysningerne som beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Ved at afgive oplysninger i 
kampagnen og acceptere vilkårene for denne fortrolighedserklæring, giver du samtykke til disse 
overførsler, herunder overførsel af data omfattet af denne fortrolighedserklæring på tværs af 
landegrænser.  

FØLSOMME OPLYSNINGER 

ExxonMobil beder ikke om følsomme oplysninger fra besøgende til vores kampagne, medmindre det 
kræves i henhold til lovgivningen. Følsomme oplysninger omfatter en række forskellige typer data 
vedrørende: race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller andre tilsvarende 
overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, fysisk eller mental sundhed, seksualitet eller straffeattest. Vi 
foreslår, at du ikke giver os følsomme oplysninger af denne art.  



DINE RETTIGHEDER 

Hvis du er bosiddende i et land med omfattende databeskyttelseslovgivning, kan der gælde visse 
rettigheder i forbindelse med anvendelsen af de indsamlede oplysninger, herunder retten til at blive 
informeret om og se, hvilke personlige oplysninger, der behandles, retten til at få unøjagtige personlige 
oplysninger rettet eller slettet samt retten til at tilbagetrække samtykket til behandling af de personlige 
oplysninger. 

Du kan anmode om fjernelse eller ændring af dine personlige oplysninger ved at kontakte os som anført 
nedenfor. Vi vil derefter bestræbe os på at efterkomme din anmodning.  

KONTAKT TIL EXXONMOBIL 

Hvis du har spørgsmål vedrørende indholdet af denne fortrolighedserklæring eller om behandlingen af 
personlige oplysninger, bedes du kontakte ExxonMobils kontor for datafortrolighed på adressen 
nedenfor. Det vil være en hjælp for os at vide, i hvilken forbindelse du har givet personlige oplysninger, 
f.eks. i forbindelse med denne kampagne. 

ExxonMobil Global Services Company 

Attn: Data Privacy Office 

Esso Petroleum Company Limited 

Mail Point 5A 

Ermyn Way 

Leatherhead 

Surrey 

Storbritannien 

KT22 8UX 

data.privacy.office@exxonmobil.com  

BETINGELSER FOR BRUG, MEDDELELSER OG REVISIONER 

Hvis du vælger at besøge websites relateret til kampagnen og desuden indgive dine personlige 
oplysninger som del af denne kampagne, er enhver tvist om fortrolighed underlagt denne 
fortrolighedserklæring og vores generelle brugsvilkår, herunder eventuelle begrænsninger af 
skadeserstatninger, voldgiftsmægling af tvister samt anvendelse af love og vedtægter. Vi forbeholder os 
retten til at ændre denne erklæring til enhver tid og uden varsel undtagen som ellers angivet heri. 

Hvis vi mod forventning foretager væsentlige ændringer til denne fortrolighedserklæring under 
kampagneperioden, vil vi offentliggøre ændringerne på denne side og opdatere revisionsdatoen øverst i 
fortrolighedserklæringen.  
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