Personvernregler for CGM Norway AS sine sider på Facebook
Her kan du få informasjon om hvilke data som behandles når du bruker vår Facebookside.
Som operatør av denne siden mottar vi anonym statistikk om de besøkende utarbeidet av Facebook på
grunnlag av disse dataene. Sideinnsikt er aggregrert data som kan hjelpe oss med å forstå hvordan brukerne
samhandler med siden vår. Vi mottar ikke personlig identifiserbar informasjon. Vi får derfor ingen innsikt i
personopplysninger fra besøkende til vår Facebookside. Som operatør av siden har vi felles ansvar for
statistikken over besøkende (innsikt) sammen med Facebook (Art. 26 GDPR), hvor Facebook tar hovedansvaret.
Rettslig grunnlag for bruk av innsiktsdata er vår legitime interesse i henhold til Art. 6 §1 f) GDPR å gi
informasjon og kommunikasjonstjenester til interesserte parter og kunder via sosiale nettverk. Vi bruker denne
informasjonen for økonomiske og kommunikasjonsmessige årsaker, herunder for å forbli konkurransedyktig
som selskap.
Når du besøker vår Facebookside plasserer Facebook (Facebook Inc., hovedkontor: 1 Hacker Way, 94025 Menlo
Park, CA, USA; For brukere i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland)
informasjonskapsler på enheten du bruker (dvs datamaskinen eller mobilenheten) med det formål å lagre
informasjon i nettlesere. De forblir effektive i opptil to år med mindre de slettes. Facebook mottar, poster og
behandler informasjonen som er lagret i informasjonskapsler. Dette skjer ikke bare når du får tilgang til
tjenester på Facebook som vår Facebookside, men også når du får tilgang til tjenester fra andre medlemmer av
Facebookgruppen av selskaper og tjenester levert av andre selskaper som bruker Facebook sine tjenester.
Partnere av Facebook og tredjeparter bruker også informasjonskapsler på Facebooktjenester for å levere
tjenester til Facebook eller til selskaper som annonserer på Facebook. Dataene blir brukt av Facebookgruppen
og tredjeparter for produktforskning og utvikling, reklame og sponset innhold.
Vær oppmerksom på at når du besøker vår Facebookside plasseres informasjonskapsler uansett om du har en
konto på Facebook eller ikke.
Dersom du har en konto på Facebook, samler og behandler Facebook informasjon når du besøker siden hvis du
har knyttet den til din konto på Facebook. Dette inkluderer din alder, kjønn, forholdsstatus, faglig situasjon og
informasjon om din livsstil, interesser og kjøp eller kjøpsatferd (demografi). Facebook samler også inn og
behandler geografisk informasjon som din plassering. Dette tjener Facebook til å tilby sine informasjonstilbud
og reklame på en målrettet måte (personalisering). Facebook kan tilordne disse dataene til din person.
Dersom du ikke har en konto på Facebook, vil plassering av informasjonskapsler i alle fall samle din IP-adresse,
informasjon om enheten din, regionen eller, hvis det er aktuelt, den mer spesifikke plasseringen der du bruker
den, tiden du besøker, lengden av tiden du forblir på den, og de demografiske dataene ovenfor vil bli estimert
basert på dine surfevaner.
Du kan forhindre at Facebook samler inn dataene som er generert av informasjonskapselen, og relaterer seg til
din bruk av vår Facebookside (inkludert din IP-adresse) og behandling av disse dataene via Facebook ved å
justere innstillinger for informasjonskapsler før du åpner Facebooksiden. De fleste nettlesere har et alternativ
som begrenser eller fullstendig forhindrer lagring av informasjonskapsler. Vi vil imidlertid påpeke at bruken og
spesielt bekvemmeligheten ved bruk er begrenset uten informasjonskapsler. Du kan også aktivere funksjonen
«ikke spore» i nettleseren din, deaktivere utføring av script code i nettleseren din, eller bruke en script blocker.
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For mer informasjon:
Facebooks datapolicy:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Facebooks policy for informasjonskapsler:
https://www.facebook.com/policies/cookies
Informasjon om sideinnsiktsdata:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Annonseringsalternativer i personvernerklæringen:
https://www.facebook.com/help/568137493302217
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