
Vilkår om behandling av personopplysninger i forbindelse med Möller’s Marcus og Martinus 

konkurranse  

Behandlingsansvarlig  

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

personopplysninger som du avgir i forbindelse med din deltagelse i Möller’s Marcus og Martinus 

konkurransen. 

Hvilke opplysninger registreres om deg?  

Gjennom din deltagelse i Möller’s Marcus og Martinus konkurransen kan vi registrere blant annet ditt 

navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, fødselsdato/alder og andre opplysninger 

som du avgir. I tillegg kan det bli registrert informasjon om dine preferanser som du avgir i eventuelle 

markedsundersøkelser, samt din bruk av nettsteder tilknyttet Möller’s, herunder klikk på annonser 

på disse nettstedene.  

Vi kan også benytte ovenfor nevnte type opplysninger og relevante statistiske opplysninger fra andre 

kilder, herunder selskaper i Orkla-konsernet.  

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

Dersom du samtykker til det, kan vi bruke opplysninger som nevnt over for å tilpasse 

medlemsinformasjon, nettsider, apper og annen digital kommunikasjon, slik at du kan få tilpassede 

tilbud og reklame på e-post, tekstmeldinger på mobil eller andre digitale meldinger via applikasjoner, 

og i analoge og digitale medier, herunder på Internett, f.eks. i form av tilpassede produkttilbud og 

tilpasset markedsføring (for eksempel annonser på nettsider) fra selskaper i Orkla-Gruppen. Slik 

tilpasning gjøres ved hjelp av analyse og sammenstilling av opplysninger som nevnt over.  

Opplysninger som er nevnt over vil også kunne brukes som grunnlag for å utarbeide analyser og 

statistikk. Dette gjøres blant annet i forbindelse med tilpasning og utvikling av Orkla Health AS’ og 

andre Orklaselskapers markedsføring i forhold til kundenes ønsker og behov, herunder tilpasning av 

produktutvalg, prisnivå, markedsføringskampanjer osv. Opplysningene vil for dette formålet være 

fullstendig anonymisert, slik at de ikke kan knyttes til deg.  

Behandlingsgrunnlag  

Grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er ditt informerte samtykke til behandlingen, 

jf. personopplysningsloven § 8.  

Vil personopplysningene utleveres til andre?  

Utlevering av personopplysninger kan skje, for behandling for de overnevnte formål, til selskaper 

som til enhver tid inngår i Orkla-konsernet. Hvor lenge vil opplysningene lagres? Opplysningene vil 

lagres så lenge Orkla-selskaper kan ha nytte av dem til overnevnte formål, eller til du ber om at de 

skal slettes (se nederste punkt).  

Kontakt henvendelser om innsyn mv  

Du kan når som helst henvende deg til Orkla Health AS (postboks 423 Skøyen, 0213 Oslo) per post 

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

utlevert, slette eller protestere mot eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av 

personopplysninger. Du har for øvrig mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til 

Datatilsynet. 

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

