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FORMÅL OG AVSLØRINGER
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA setter pris på din interesse i Mobil 1 TM Nedlasting av
underholdningspakke ( «kampanjen»). Ditt personvern er viktig for oss, og vi vil at du skal forstå vår praksis
med tanke på innsamling av informasjon fra besøkende og bruken vi gjør av den informasjonen.
Denne personvernerklæringen gjelder for informasjon samlet inn gjennom kampanjen. Deltakelse er frivillig og
underlagt denne personvernerklæringen og generelle vilkår.

PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysningene du gir til oss vil brukes av ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBAs og ExxonMobils
datterselskaper i Europa (kollektivt referert til i denne erklæringen som «ExxonMobil») og/eller kontraherte
selskaper, kun for denne kampanjen.
Du vil kanskje besøke andre nettsteder som del av denne kampanjen og som er underlagt and retningslinjer for
personvern. Derfor anbefaler vi at du sjekker hvert nettsted for de relevante retningslinjene.

OPPLYSNINGER OG BRUK AV DISSE
Når du besøker nettstedet vårt som er forbundet med kampanjen, samler våre nettservere automatisk
informasjon som lar nettstedet kommunisere med nettleseren din under besøket ditt. Vi bruker også Google
Analytics til å spore aggregert statistisk informasjon, slik som antallet besøk til nettstedet, hvilke deler av
nettstedet besøkende velger, IP-adresse (internettadressen din internettleverandør tildelte datamaskinen din),
domenetype, nettlesertype (f.eks. Firefox, Chrome, Edge eller Internet Explorer), dato, og tid på dagen. Vi
bruker denne informasjonen for statistiske formål som hjelper oss med å designe og administrere nettstedene,
i tillegg til å måle og forbedre kampanjen. De typene informasjon avslører ikke personlige opplysninger som
ville gjøre det mulig for oss å identifisere eller lokalisere enkeltbesøkende.
Innsamling og bruk av personopplysninger, dvs. informasjon som kan identifisere en spesifikk enkeltperson, slik
som navn, adresse, telefonnumre, bilregistreringsnummer, e-postadresse, fødselsdato, har implikasjoner for
personvern. Hvis du under besøket bestemmer deg for å registrere deg for kampanjen, kommer du til å gi oss
personopplysninger.
Personopplysningene du gir til oss under registreringen vil kun bli brukt for denne kampanjen for å gjøre oss i
stand til å gi deg riktig tilgang til de forskjellige nettstedene, sider og innhold, i tillegg til å vurdere og levere
belønningen til deg via e-post. Av og til vil det være nødvendig med kontaktdetaljene dine slik at vi kan
kontakte deg og be deg om ytterligere informasjon relatert til kravet ditt, som spesifisert i seksjon 4 og 5 av
kampanjens vilkår.
Personopplysningene du oppgir til oss for kampanjen vil bli oppbevart inntil kampanjen er ferdig og 18
måneder etterpå for administrasjonsformål, f.eks. verifisering av belønninger, falske sjekker osv.
Hvis du krysser av i boksen hvor du ber om å holdes informert om oppdateringer fra ExxonMobil når du blir
med i kampanjen, vil dataene dine bli oppbevart av ExxonMobil, og innimellom vil vi sende deg
markedsføringsinformasjon og nyheter som vi vurderer som relevante for deg, inntil du velger å slutte å motta
dem.
Hvis du ikke velger å motta enten slike kommunikasjoner, eller hvis du velger å slutte å motta dem, vil vi ikke
sende eller slutte å sende dem til deg.
Som forklart nedenfor i seksjonen om dataoverføringer, vil vi ikke distribuere, lease eller selge
personopplysninger til tredjeparter for å la dem markedsføre sine produkter og tjenester til deg.

OPPLYSNINGER FRA MINDREÅRIGE
Selv om kampanjen kan være av interesse for mindreårige, søker ikke ExxonMobil gjennom kampanjen å
innhente personopplysninger fra eller om personer som er under 18 år.

DATAOVERFØRINGER
Å kommunisere via Internett og å sende informasjon, produkter og tjenester til deg via andre metoder
innebærer at dine personopplysninger passerer gjennom eller blir håndtert av tredjeparter, men ExxonMobil
selger eller distribuerer ikke personopplysninger til tredjeparter for å la disse markedsføre sine tjenester til deg.
Vi bruker andre selskaper og enkeltpersoner til å utføre funksjoner på våre vegne. Eksempler inkluderer
ordreoppfylling, leveringer, sending av brevpost og e-post, fjerning av gjentakende informasjon fra kundelister,
analysering av data, markedsføringshjelp, behandling av kredittkortbetalinger og kundeservice. De har tilgang
til personopplysninger de trenger for å utføre funksjonene sine, men de kan ikke bruke dem til andre formål.
Vi kan overføre personopplysninger vi samler inn om deg til andre land enn det landet hvor opplysningene
opprinnelig ble samlet inn. Disse landene har kanskje ikke de samme lovene om databeskyttelse som landet
hvor du opprinnelig oppgav informasjonen i. Når vi overfører dine opplysninger til andre land, vil vi beskytte
den informasjonen som beskrevet i denne personvernerklæringen. Ved å sende inn data i kampanjen og ved å
godta vilkårene i denne personvernerklæringen, godtar du disse overføringene, inkludert overføring av data
mellom landegrenser, som dekket i denne personvernerklæringen.

SENSITIV INFORMASJON
ExxonMobil søker ikke noe sensitiv informasjon fra besøkende til kampanjen vår, med mindre de er juridisk
pålagt å gjøre dette. Sensitiv informasjon inkluderer en rekke typer data relatert til: rase eller etnisk opphav,
politiske meninger, religiøs eller annen overbevisning, medlemskap i fagforeninger, fysisk eller mental helse,
seksualliv eller rulleblad. Vi foreslår at du ikke oppgir sensitiv informasjon av denne karakteren til oss.

DINE RETTIGHETER
Når du bor i et land med omfattende personvernlover, kan visse rettigheter i forbindelse med innsamling av
informasjonen gjelde, inkludert retten til å få vite og se hvilke personopplysninger som blir behandlet, retten til
å få unøyaktige personopplysninger korrigert eller slettet, og retten til å trekke tilbake samtykket til behandling
av personopplysninger.
Du kan be om fjerning eller endring av dine personopplysninger ved å kontakt oss ved hjelp av metodene som
er oppgitt nedenfor. Da legger vi en rimelig innsats i å oppfylle forespørselen din.

KONTAKTE EXXONMOBIL
Hvis du har noen spørsmål om innholdet i denne personvernerklæringen eller om behandling av
personopplysninger, tar du kontakt med ExxonMobils Data Privacy Office ved hjelp av informasjonen nedenfor.
Det ville være nyttig å gi oss sammenhengen du oppgav personopplysninger i, for eksempel i forbindelse med
denne kampanjen.
ExxonMobil Global Services Company
Attn: Data Privacy Office
Esso Petroleum Company Limited
Mail Point 5A
Ermyn Way
Leatherhead
Surrey
Storbritannia
KT22 8UX
data.privacy.office@exxonmobil.com

VILKÅR FOR BRUK, MELDINGER OG ENDRINGER
Hvis du velger å besøke nettsteder tilknyttet kampanjen og i tillegg sender inn dine personopplysninger som en
del av denne kampanjen, er alle tvister om personvern underlagt denne personvernerklæringen og våre
generelle vilkår for bruk, inkludert skadebegrensning, voldgift og anvendelse av rettsprinsipper. Vi forbeholder
oss retten til å endre denne erklæringen når som helst uten forvarsel, unntatt som ellers oppgitt heri.
I det usannsynlige tilfellet at vi gjør endringer til denne personvernerklæringen under kampanjeperioden, vil vi
legge ut endringene på denne siden og oppdatere revisjonsdatoen øverst i personvernerklæringen.

