
Informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse konkurranse om å vinne Meet & 

Greet med Marcus og Martinus.  

Behandlingsansvarlig  

Orkla Health AS (se kontaktopplysninger nederst i dokumentet) er behandlingsansvarlig for 

personopplysninger som du avgir i forbindelse med din deltagelse i Møllers Meet & Greet med 

Marcus og Martinus konkurransen. 

Hvilke opplysninger registreres om deg?  

Gjennom din deltagelse i Møllers Meet & Great med Marcus og Martinus kan vi registrere blant 

annet ditt navn, IP-adresse, epostadresse, telefonnummer, og andre opplysninger og data som du 

avgir i forbindelse med din deltagelse i Møllers Meet & Greet konkurransen.  

Behandlingsformål - Hvorfor behandler vi opplysningene om deg og hva brukes opplysningene til? 

Formålet med å behandle de personopplysninger vi registrerer om deg er for at vi skal kunne 

administrere og håndtere din deltagelse i Møllers hjerne trening og konkurranse.  

Behandlingsgrunnlag  

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som nevnt over er at den er 

nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, jf. personopplysningsloven § 8.  

Vil personopplysningene utleveres til andre?  

Utlevering av personopplysninger vil utelukkende skje i den utstrekning det er nødvendig for å 

håndtere din deltagelse i kampanjen, og da kun til andre selskaper i Orkla-konsernet eller til 

tredjeparter som samarbeider med Orkla Health AS i forbindelse med gjennomføringen av 

kampanjen.  

Hvor lenge vil opplysningene lagres?  

Opplysningene vil bli slettet når Møllers Meet & Greet konkurranse er avsluttet eller tidligere, etter 

krav fra deg (se nederste punkt).  

Kontakt henvendelser om innsyn mv  

Du kan når som helst henvende deg til Orkla Health AS (postbox 423 Skøyen, 0213 Oslo, Norge) på 

http://www.mollers.no/om-mollers/kontakt/ for å utøve din rett til innsyn i, slette, korrigere, få 

utlevert eller protestere mot behandlingen av personopplysninger. Merk at du må trekke deg fra 

deltagelse i kampanjen dersom du krever dine personopplysninger slettet. Du har for øvrig mulighet 

til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet. 

http://www.mollers.no/om-mollers/kontakt/

