
Alle brands, én politik til at beskytte dig.

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Opdateret d. 14. Oktober 2022

Download en kopi af denne privatlivspolitik (PDF)

OSS

Ofte stillede spørgsmål om, hvordan vi indsamler, opbevarer og bruger dine data.

Sælger vi dine personlige oplysninger for monetær kompensation? Nej

Deler vi dine data med tredjepartspartnere? Ja

Modtager vi oplysninger fra andre virksomheder, som du har givet datatilladelse til? Ja

Bruger vi dine oplysninger til at skabe bedre produktanbefalinger og oplevelser på webstedet? Ja

Giver vi dig kontrol over dine data? Ja

Sådan kontrollerer du dine data

Du har kontrol over dine personlige oplysninger. Du kan udøve dine rettigheder og ændre

dine præferencer til enhver tid.

Anmodninger om rettigheder fra datasubjekt

Afhængig af det land, du er registreret i, kan din P&G-konto tilbyde muligheden for at tilgå dine

oplysninger og foretage opdateringer eller slette dine data.

Databeskyttelse, som du fortjener.

Vi håndterer dine data omhyggeligt og fornuftigt. Vores politikker og overholdelsestiltag sørger for det.
Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer.

Vi

• • •

https://stage-privacypolicy.pg.com/static/PDF/da.pdf


Hvis ikke, kan du foretage en anmodning om at tilgå, slette, rette eller fravælge at modtage marketing-e-

mails eller SMS’er, eller gøre indsigelser mod vores brug af dine e-mailadresse eller telefonnummer til

reklamer, her.

Du kan også bede og om at stoppe med at sende dig e-mails og SMS’er ved at følge instruktionerne til

framelding, der sendes med disse kommunikationer. Vær opmærksom på, at vi muligvis bliver nødt til at

beholde visse oplysninger for at imødekomme dine valg (f.eks. hvis du beder os om at stoppe med at

sende marketing-e-mails, skal vi have din e-mailadresse, så vores systemer husker, at du ikke længere

ønsker at modtage marketingkommunikation til den e-mailadresse).

Der er også nogle situationer, hvor vi muligvis ikke kan imødekomme din anmodning (f.eks. slette

transaktionsdata hvor vi har en juridisk forpligtelse til at beholde dem, eller af hensyn til forebyggelse af

svindel, sikkerhed eller for at beskytte andres privatliv, blandt andet).

Traditionel online adfærdsreklamering

Sådan kan du stoppe med at modtage traditionelle interessebaserede reklamer For at stoppe med at

modtage interessebaserede reklamer fra P&G kan du klikke her eller klikke på AdChoices-ikonet på en af

vores websteder. For Europa kan du klikke her. Sørg venligst for at framelde hos alle vores

reklamepartnere:

• Tapad

• TradeDesk

• MediaMath

• Neustar

• Facebook

• Amazon

• Google

• Liveramp

Du kan også undgå interessebaserede reklamer på websteder ved at afvise cookies i din(e) browser(e),

afvise "adgang til data"-anmodninger, som apps normalt præsenterer, når du installerer dem, eller ved at

justere reklamesporingsindstillingerne på din enhed. Bemærk venligst, at du måske også vil modtage

personliggjorte reklamer på din e-mailadresse eller telefonnummer, hvis du leveret disse til os til

marketingformål. For at fravælge den brug, bedes du kontakte os.

Du vil stadig se "kontekst"-reklamer, selvom du fravælger interessebaserede reklamer Selv hvis vi stopper

med at sende dig interessebaserede reklamer, vil du stadig modtage reklamer fra vores brands på din

computer eller mobilenheder. Disse reklamer er dog baseret på konteksten af de websteder, du besøger,

og kaldes kontekst-reklamer. Ulig interessebaserede reklamer, der er baseret på websteder, du besøger
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på din mobiltelefon eller computer, vises kontekst-reklamer for dig baseret på konteksten af det

speci�kke websted, du besøger. Eksempelvis vil du muligvis se en reklame for en af vore babyplejebrands,

mens du kigger på plejeprodukter online, fordi disse websteder traditionelt har haft hovedsageligt

nybagte eller ventende forældre som besøgende. Du skal også vide, at vi muligvis vil fortsætte med at

indsamle oplysninger fra din computer eller enheder og bruge dem til andre formål, såsom at evaluere

hvordan vores websteder præsterer, til forbrugerundersøgelser eller til at opfange svindel.

Ved at slette cookies sletter du dine fravalg Når du fravælger interessebaserede reklamer, sender vi en

fravælgelsescookie til din browser, der fortæller os, at du ikke længere ønsker at modtage

interessebaserede reklamer fra os. Din fravælgelsescookie vil blive slettet, hvis du vælger at slette alle

cookies. Dette betyder, at du skal fravælge igen, hvis du fortsat ikke ønsker at modtage interessebaserede

reklamer.

Indsigt Eller Sletning Hvis du ønsker at fremsende en anmodning om indsigt eller sletning med hensyn

til personoplysninger, der anvendes til traditionel netadfærdsannoncering, hvilket f.eks. kan omfatte

oplysninger, som vi opbevarer om dig på cookie- eller enheds-ID-niveau, og som vi anvender til at vise dig

relevante annoncer, bedes du kontakte os her. For at kunne behandle din anmodning skal du oplyse os

om én af følgende identi�katorer:

• Dine cookies-ID fra vores serviceleverandører: Tapad, Neustar, MediaMath og TheTradeDesk.

• Dine mobile reklamerings-ID'er (IDFA, Android ID).

• Dit TV's enhedsidenti�kator for reklamer, som er et unikt ID, der tildeles af leverandøren af forbundne tv,

f.eks. Roku ID for Advertising.

Yderligere oplysninger for det nordiske marked

Hvis du at givet dine data gennem besøg visse af vores nordiske websteder eller partneres websteder,

herunder:

• https://www.bravardag.se

• https://www.pampers.se/

• https://www.pampers.�/

• https://www.pampers.no/

• https://se.braun.com/en

• https://www.oralb.se/sv-se

• https://www.oralb.no/nb-no

• https://www.oralb.�/�-�

• https://www.oralb.dk/da-dk
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• https://www.babybox.se

Du kan udøve dine rettigheder for datasubjekt ved at klikke på her.

Deltagere i forbrugerundersøgelser

For at foretage anmodninger med hensyn til persondata, vi kunne have som en del af din deltagelse i en

af vores undersøgelser, bedes du se kontaktoplysningerne på din samtykkeerklæring eller ringe til eller

besøge dit undersøgelsescenter.

Indbyggere i Californien

Hvis du bor i Californien, kan du tilgå de personlige oplysninger, vi har om dig, anmode om detaljer om,

hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, bede os om at slette dine data eller anmode om, at vi

ikke længere "sælger" dine personlige oplysninger (som "salg" er de�neret i CCPA). For at lære mere og

udøve sådanne rettigheder bedes du klikke her.

Indbyggere i EØS og Storbritannien

Hvis du bor i EØS eller Storbritannien, eller opholder dig fysisk i EØS eller Storbritannien, kan du få adgang

til de persondata, vi opbevarer om dig, anmode om, at forkerte eller forældede oplysninger eller

oplysninger, der ikke længere er nødvendige, rettes, slettes eller begrænses, samt bede os om at udlevere

dine data til dig i et format, der gør det muligt for dig at overføre dem til en anden serviceleverandør. Du

kan også til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvor vi beror på dit samtykke til at behandle dine

persondata. Og du kan gøre indsigelser mod vores behandling af dine persondata (det vil sige, at du kan

bede os om at stoppe med at bruge dem), hvor den behandling er baseret på vores legitime interesse (det

vil sige, at vi har en grund til at bruge dataene).

For at foretage en anmodning bedes du klikke her.

Hvis du vil have �ere oplysninger om databeskyttelse og dine rettigheder vedrørende persondata

generelt, kan du besøge hjemmesiden for European Data Protection Supervisor på

https://edps.europa.eu/data-protection/ eller hjemmesiden for UK Information Commissioner’s Of�ce på

https://ico.org.uk. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar på dine anmodninger, kan du indgive en klage til

databeskyttelsesmyndigheden i dit land.

Procter and Gamble España SA overholder adfærdskodekset for databeskyttelse i AUTOCONTROL,

akkrediteret af det spanske databeskyttelsesagentur og derfor underlagt dets udenretslige

databehandlingssystemklager, når relateret til databeskyttelse og reklamer, tilgængelig for interesserede

på webstedet www.autocontrol.es.

Tandlæger

Hvis du er tandlæge og har givet dine oplysninger til os som en del af vores professionelle programmer

gennem https://www.dentalcare.com, bedes du kontakte os gennem din lokale P&G-repræsentant, f.eks.

Oral-B.
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Sådan indsamler og bruger vi data

Ligesom alle brands indsamler vi data, når du interagerer med os, eller når du deler data,

der derefter kan deles med os. Vi gør det respektfuldt og omhyggeligt for at beskytte

dine rettigheder. Data kan hjælpe dig med blive bedre forstået som forbruger og som

person. Vi kan bruge de oplysninger, vi har, separat eller kombineret for at bringe dig

bedre produkter, serviceydelser og oplevelser.

Sådan indsamler vi data

Vi indsamler oplysninger om dig på mange måder og fra mange steder. Nogle af de oplysninger, vi

indsamler, kan indeholde personlige oplysninger, som kan bruges til at identi�cere dig, eksempelvis navn,

e-mailadresse, telefonnummer eller postnummer. I nogle lande såsom EØS-landene eller Storbritannien

eller stater som Californien kan oplysninger som IP-adresse eller cookies samt mobile

enhedsidenti�katorer også anses som personlige oplysninger.

Bemærk: Vi vil muligvis kombinere alle de oplysninger, vi indsamler om dig, for at give dig bedre

produkter, serviceydelser og brugeroplevelser.

Du deler dem direkte

Du giver os dine oplysninger, når du opretter en konto på vores websteder eller mobilapps, eller når du

ringer til eller e-mailer os. Vi vil måske bede om oplysninger som dit navn, e-mail eller hjemmeadresse,

fødselsdato, betalingsoplysninger, din alder, køn, antal personer i din familie og den måde, du ønsker at vi

sender dig oplysninger om vores produkter og serviceydelser – eksempelvis til din hjemmeadresse, e-mail

eller ved at sende dig en SMS.

Du interagerer med webstedet og e-mails

Vi vil muligvis bruge teknologier, der automatisk indsamler oplysninger om dig, når du besøger vores

websteder, ser vores reklamer eller bruger vores produkter og serviceydelser. Vi bruger eksempelvis

cookies (en lille �l, der gemmes på din computers browser) til at fortælle os hvilken browser og

operativsystem, du bruger, din IP-adresse, websteder du besøger, links du klikker på eller om du har åbnet

en e-mail fra os eller ej.

Du bruger mobile apps og andre enheder

For at give dig den bedst mulige brugeroplevelse vil vi muligvis bruge teknologier, der indsamler

oplysninger fra din telefon, når du bruger mobilapps eller vores "smarte" enheder i dit hjem. Du giver dit

samtykke til dette, når du henter appen eller installerer enheder i huset, der har forbindelse til internettet.

Disse oplysninger kan omfatte din mobiltelefons eller andre enheders reklame-ID, oplysninger om din

telefons operativsystem, hvordan du bruger appen eller enheden og din fysiske placering. Du vil få en

pop-up-meddelelse på din telefon eller enhed, der giver dig muligheden for at acceptere eller afvise at

lade os kende din præcise geolokation (præcis hvor du står og hvorfra du tilgår internettet).



Du skabe forbindelse til partnere eller tredjeparter

Vi kan muligvis få oplysninger, som andre virksomheder deler med eller sælger til os. Du har eksempelvis

givet samtykke til, at en anden virksomhed kan dele dine personlige oplysninger med os, når du tilmelder

dig telecom-tjenester eller et pointprogram hos en forhandler. Vi kan muligvis også indhente oplysninger

fra stedet, som du ved, at alle kan se, såsom fra internetopslag, blogindlæg, videoer eller sociale medier. Vi

vil muligvis også modtage oplysninger fra andre virksomheder, såsom forhandlere af forbrugerdata, som

er i branchen eller aggregerede oplysninger om dig indhentet fra offentligt tilgængelige databaser (i

overensstemmelse med lokale juridiske krav som relevant) eller fra samtykke, du har givet til deres brug

og dermed vores brug af dine oplysninger. Dette kan være oplysninger om din indkomst, alder, køn, antal

personer i din familie og produkter, du har købt på internettet eller fra butikker i dit nabolag.

Generelle måder vi bruger data på

Vi bruger dine oplysninger til at hjælpe os med at nå vores mål om at nå og forbedre livet for folk som dig

hver dag over hele verden.

Vi bruger eksempelvis dine oplysninger til at:

• Udføre servicer for dig

• Identi�cere og godkende dig til vores forskellige marketingprogrammer og websteder

• Svar på dine spørgsmål og anmodninger om oplysninger

• Levere kundeservice

• Sende transaktionsbeskeder (såsom kontoudtog eller bekræftelser)

• Sende marketingkommunikationer, undersøgelser og invitationer

• Behandle din betalings for produkter, du køber fra os

• Behandle og udstede refunderinger og samlinger

• Sende dig produkter eller prøver, du har anmodet om

• Hjælpe dig med at administrere din P&G-side eller app-præferencer

• Tillade sig at deltage i vores konkurrencer eller sweepstakes

• Interagere med dig på sociale medier

• Bedre forstå dine interesser og præferencer og betjene dig og andre som dig med relevante tilbud og

kommunikationer



• Vis relevante annoncer til dig selv, og vis relevante annoncer til andre gennem kopimålgrupper. Hvis du

for eksempel tilmelder dig e-mailmarkedsføring for vaskepulver i USA, kan vi overføre din krypterede e-

mailadresse til Facebook i Frankrig for at �nde forbrugere der, der ifølge Facebook "ligner" dig, så vi kan

vise dem en annonce på Facebook.

Vi bruger også dine oplysninger til interne forretningsformål såsom:

• Kvalitetskontrol, træning og analyse

• Sikkerhedsvedligeholdelse og veri�cering

• Systemadministration og teknologistyring, herunder optimering af vores websteder og applikationer

• Sikkerhedsformål, herunder at opfange trusler og beskytte mod ondsindet eller svindelagtig aktivitet

• Optegnings- og revisionsinteraktioner med forbrugere, herunder logs og optegnelse vedligeholdt som

en del af transaktionsoplysninger

• Risikostyring, revision, undersøgelser, rapportering og andre juridiske og overholdelsesårsager

Vi kan muligvis også bruge dine personlige oplysninger for bedre at forstå dig, herunder:

• Til intern research

• Til at designe og udvikle produkter, servicer og programmer, der glæder vores forbrugere

• Til at identi�cere potentielle forbrugere

Vi indsamler også og bruger dine oplysninger, herunder oplysninger leveret af en tredjepart (f.eks. henvis

en ven-programmet) til at administrere og vedligeholde vores �nansielle incitament, præmier, rabatter

(f.eks. pris- eller servicekuponer) og loyalitetsprogrammer (samlet "præmieprogrammer"). Vi bruger de

oplysninger, du giver i disse programmer, til at veri�cere din identitet, tilbyde unikke præmier, følge din

programstatus og til at facilitere udvekslingen af programpoint til produkter, promotionsmaterialer,

træningsworkshops og andre elementer. Hvis du giver samtykke til at deltage i et af vores

præmieprogrammer, kan du trække det samtykke tilbage til enhver tid ved at kontakte os via

kontaktoplysningerne i denne fortrolighedspolitik eller i overensstemmelse med de instruktioner, der er

givet i det relevantes præmieprograms vilkår og betingelser. Vi vil muligvis bruge de oplysninger, der er

indsamlet fra eller relateret til deltagere i vores præmieprogram til ethvert formål eller i enhver anden

form som angivet i denne fortrolighedspolitik. For �ere oplysninger om, hvordan vi udregner værdien af

dine personlige oplysninger i præmieprogrammer som påkrævet under California Consumer Privacy Act

("CCPA"), bedes du klikke her.

Sådan bruger vi cookies

Cookies er små �ler, der sendes til din computer, når du surfer på nettet. De gemmer brugbare

oplysninger om, hvordan du interagerer med de websteder, du besøger. Cookies indsamler ikke nogen

oplysninger, der er gemt på din computer eller enhed eller i dine �ler. Cookies indeholder ikke nogen



oplysninger, der direkte kan identi�cere dig som person. Cookies viser kun din computer eller enhed som

tilfældigt tildelte tal og bogstaver (f.eks. cookie-ID ABC12345) og aldrig som John E. Smith, for eksempel.

Vi bruger cookies af en række årsager såsom:

• for at betjene dig med relevante reklamer

• for at lære mere om den måde, du interagere med indhold fra P&G

• for at hjælpe os med at forbedre din oplevelse, når du besøger vores websteder

• for at huske dine præferencer, såsom sprog eller region, så du ikke behøver at tilpasse webstedet for

hvert besøg

• til at identi�cere fejl og løse dem

• til at analysere hvor godt vores websteder præsterer

Typer af cookies vi bruger:

Strengt nødvendige Disse cookies gør det muligt at hente siden og giver afgørende funktionalitet, som

siden ikke kan fungere uden (dvs. gemmer dine data i en indkøbskurv).

Ydelsescookies Disse cookies gør det muligt for webstedet at huske dine præferencer, til du kommer

tilbage igen. For eksempel hvis du vælger at læse webstedet på fransk på dit første besøg, vil siden

automatisk vises på fransk næste gang du kommer tilbage. Det er mere bekvemt, når man ikke skal

vælge sprog hver gange, mere effektivt og brugervenligt for dig.

Annonceringscookies Disse cookies kan bruges til at lære om, hvilke interesser du har generelt,

eksempelvis baseret på de websteder, du besøger og de produkter, du køber. Dette kan også hjælpe os

med udlede ting om dig, såsom din alder civilstatus og hvor mange børn du måtte have. Disse data

hjælper os med at sende dig annoncer for produkter og servicer, der bedre passe til de ting, du kan lide

og har brug for. Det gør det også muligt for os at begrænse antallet af gange du ser den samme reklame.

Analysecookies Disse cookies fortæller os, hvor godt vores websteder fungerer. I mange tilfælde bruger vi

Google Analytics-cookies til at overvåge ydelse på vores websteder. Vores evne til at bruge og dele

oplysninger indsamlet af Google Analytics om dine besøg på vores websteder er begrænset af brugsvilkår

for Google Analytics og Google fortrolighedspolitik.

Sådan kan du kontrollere cookies

Du kan indstille din browser til at afvise alle cookies eller til at indikere, når der sendes en cookie til din

computer. Men det kan forhindre vores websteder eller servicer i at fungere ordentligt. Du kan også

indstille din browser til at slette cookies, hver gang du er færdig med at browse.

Sådan bruger vi interessebaseret reklame

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://policies.google.com/privacy


Når du besøger vores partnerwebsteder, kan vi vise dig reklamer eller andet indhold, som vi mener, du

gerne vil se. Du kan eksempelvis modtage reklamer for Tide® vaskepulver, hvis vi ser, at du besøger

websteder, der sælger børnetøj eller skoleudstyr. Og fra de oplysninger kan vi konkludere, at du har børn

og derfor kunne være interesseret i et kraftigt vaskemiddel. På den måde forsøger vi at sende dig

relevante oplysninger om vores produkter, som måske kan være til fordel for dig.

Vi lærer fra forbrugergrupper, der deler lignende interesser Vi kan placere dig en speci�k gruppe af

forbrugere, der viser de samme interesser. Vi kan for eksempel putte dig i gruppen af "glade for

barberblade", hvis vi ser, at du ofte køber barberblade online, eller du kan være en "tilbudsjæger", hvis vi

ser, at du bruger online kuponer og kigger efter tilbud eller udsalg. Vi ser disse ting om dig, når du kigger

på webstedet, links du klikker på på vores websteder eller andre websteder du besøger, mobilapps du

bruger eller vores brand e-mails du ser og links du klikker på i e-mailsene. Vi grupperer cookies og

enheds-ID for at hjælpe os med at lære om generelle trends, vaner eller karakteristika fra en

forbrugergruppe, der alle agerer ens online og/eller of�ine. Ved at gøre dette kan vi �nde og betjene

mange andre, der "ligner" dem, der allerede er i gruppen og dermed sende dem, hvad vi mener vil være

relevante og fordelagtige produkttilbud og oplysninger.

Vi linker andre oplysninger til dine cookie- og enheds-ID’er Dine cookie- og enheds-ID’er kan suppleres

af andre oplysninger, såsom oplysninger om de produkter du købte of�ine, eller oplysninger du har givet

direkte til os, da du oprettede en konto på vores websteder. Vi gør generelt dette på måder, der ikke

direkte vil identi�cere dig personligt. Vi kunne eksempelvis vide, at cookie-ID ABC12345 tilhører en gruppe,

der er glad for barberblade, baseret på personens besøg på websteder, alder, køn og indkøbsvaner, men vi

ville ikke kende personens navn eller adresse eller andre oplysninger, der kunne identi�cere ham eller

hende som person. Skulle vi nogensinde ønske at identi�cere personen bag dine cookie- eller

enhedsoplysninger (web og app visningshistorie), vil vi altid spørge dig først.

Vi kender dig måske over alle dine computere, tablets, telefoner og enheder Vi ved måske, at cookie-

ID ABC12345 er fra en computer, der kan være forbundet til den samme person eller husstand, der ejer

mobiltelefonen med enheds-ID EFG15647. Dette betyder, at du måske søger efter bleer på din bærbare

computer, klikker på et søgeresultat på Google, som vi har sponsoreret, og senere se en reklame for vores

Pampers® bleer på din mobiltelefon. Vi vil måske antage eller udlede, at den samme person ejer

computeren og telefonen, fordi de eksempelvis logger ind på det samme Wi-Fi-netværk hver dag på

samme tidspunkt. Ved at forstå, at enheder tilsyneladende anvendes af den samme person eller husstand

hjælper os med at begrænse antallet af gange du ser den samme reklame på alle dine enheder. Og dette

er vigtigt, for på den måde bliver du ikke irriteret på os, fordi vi overdænger dig med den samme reklame,

og vi betaler ikke for gentagne reklamer, som vi ikke ønsker, at du modtager.

Adresserbare medier Når du tilvejebringer dine personoplysninger for os via vores netsteder eller apper,

bruger vi en kryptering af de pågældende oplysninger eller en erstatningsidenti�kator til at vise dig

annoncer, som vi tror, du vil kunne lide. Vi gør generelt dette ved at overføre en krypteret kopi af din e-

mailadresse, telefonnummer eller dit mobilannoncerings-ID, som relevant på dit marked, og som du

muligvis har tilvejebragt for os, til en platform, der tilbyder annonceplads (f.eks. Facebook, Youtube,

Instagram, TikTok, osv.). Vi bruger også de samme oplysninger til at vise dig annoncering via det, der

kaldes det åbne net. Det betyder, at du muligvis kan se relevante annoncer fra os på netsteder eller apper

eller andre steder såsom digitalt TV, der deltager i netauktioner af deres annoncebeholdning.

Avanceret matching Nogle af vores websteder bruger de avancerede matching-funktioner, som sociale

medier tilbyder deres annoncører (f.eks.Facebooks avancerede matching, TikToks avancerede matching

osv).  Via avanceret matching vil vi sende nogle af de oplysninger, du indtaster i vores formularer på vores

https://link.edgepilot.com/s/6bb9b699/h3wyPZs1CUChgaiJTbAcDg?u=https://www.facebook.com/business/help/611774685654668?id=1205376682832142
https://link.edgepilot.com/s/1b8c59df/TaR3hbj4Tk_bcgKn3C1npg?u=https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10007891


websted (f.eks. dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer – ingen følsomme eller særlige

kategoridata) krypteret i hash-format til det sociale medies platform, ellers vil det sociale medies platform-

pixel kryptere og automatisk udtrække disse oplysninger, med det formål at hjælpe med at associere dig

med din browser-cookie eller dit enheds-ID. Vi gør dette, så vi bedre kan målrette og måle effektiviteten af

vores annoncering på diverse sociale mediers platforme. På denne måde kan vi vide, om vi har vist dig en

reklame på et givent socialt medies platform, om du klikkede på den, kom til vores websted og købte

noget – eller ej – og derfor om vi skal fortsætte med at købe reklamer på det givne sociale medies

platform eller ej.

Andre teknologier vi kan bruge

Nærhedsbaserede beacons Beacons sender signaler én vej til mobile apps, som du installerer på din

telefon, over meget korte afstand for eksempelvis at fortælle dig, hvilke produkter der er på udsalg, når du

går gennem en butik. Beacons taler kun til din enhed, når du er tæt nok på, og efter at du har givet dit

samtykke i mobilappen, der er associeret med en speci�k beacon. Til gengæld kan apps give os

lokationsoplysninger for at hjælpe med at tilpasse reklamer og tilbud til dig. For eksempel når du er tæt

på et beacon i hudplejeafdelingen i et supermarked, kan vi sende dig en rabatkupon på $4.

Pixels Dette er små objekter, der er indlejret på et websted, men som ikke er synlige. De kendes også som

"tags", "web bugs" eller "pixel gifs". Vi bruger pixels til at levere cookies til din computer, overvåge

aktiviteten på vores websteder, gøre det nemmere at logge ind på vores websteder og til online

marketingaktivitet. Vi inkluderer også pixels i vores salgsfremmende e-mailbeskeder eller nyhedsbreve for

at fastslå, om du åbner dem og reagerer på dem.

Mobilenheders identi�katorer og SDK’er Vi bruger softwarekode i vores mobilapps for at indsamle

oplysninger, der ligner dem, cookies indsamler på nettet. Dette vil være oplysninger som din

mobiltelefons identi�katorer (iOS IDFA’er og Android Advertising-ID) og den måde, du bruger vores apps

på. Ligesom cookies vil de enhedsoplysninger, vi indsamler automatisk når du bruger vores apps, aldrig

identi�cere dig som person. Vi kender blot en mobilenhed som tilfældigt tildelte tal og bogstaver (f.eks.

reklame-ID EFG4567), og aldrig som eksempelvis John E. Smith.

Præcis geolokation Vi vil muligvis modtage oplysninger om din præcise lokation gennem ting som

global positionssystem (GPS)-koordinater (længdegrad og breddegrad), når du bruger vores mobilapps.

Du vil altid få en pop-up-meddelelse på din telefon eller enhed, der beder dig om at acceptere eller afvise

at vi kan vide præcis, hvor i verden du be�nder dig. Du skal forstå, at vi ikke altid beder om samtykke for at

vide, hvor du generelt be�nder dig i det bredere omfang af by, postnummer eller provins. Vi anser det

eksempelvis ikke at være en præcis beliggenhed, hvis vi ved, at du be�nder dig et sted i Manila,

Filippinerne.

Indhold på websted og app

Plugins Vores hjemmesider kan indeholde plugins fra andre virksomheder, såsom sociale netværk. Et

eksempel på et plugin er Facebook-knappen "Synes godt om". Disse plugins kan indsamle oplysninger

(f.eks. URL-adressen på den side, du besøgte) og sende dem tilbage til den virksomhed, der oprettede

dem. Dette kan også �nde sted, selvom du ikke klikker på dette plugin. Disse plugins er underlagt

fortrolighedspolitikkerne og vilkårene for den virksomhed, der oprettede dem, selvom de vises på vores

hjemmesider. Vi fungerer som en dataansvarlig for data på vores hjemmesider i EØS og Storbritannien for



så vidt angår indsamling og overførsel af disse data. Sådanne plugins er ikke-essentielle cookies og vil kun

virke på vores hjemmesider i EØS og Storbritannien, hvis du accepterer cookies.

Login Vores websteder gør det muligt for dig at logge ind med din konto hos en anden virksomhed

såsom, eksempelvis "Login med Facebook". Når du gør dette, vil vi have adgang til de oplysninger, du har

givet dit samtykke til, at vi kan modtage, fra dine kontoindstillinger i den anden virksomheds konto, som

du bruger til at logge ind med.

Brugerindhold Nogle af vores websteder og apps vil gøre det muligt for dig at uploade dit eget indhold til

konkurrencer, blogs, videoer og andre funktioner. Husk venligst, at alle oplysninger, du indsender eller

lægger op, bliver offentlige oplysninger. Vi har ikke kontrol over, hvordan andre kan bruge det indhold, du

indsender til vores websteder og apps. Vi er ikke ansvarlige for sådanne anvendelser, der kan overtræde

denne fortrolighedspolitik, loven eller dit personlige privatliv og sikkerhed.

Links P&G-websteder kan inkludere links til andre websteder, som vi ikke har kontrol over. Disse

websteder vil være underlagt deres egne fortrolighedspolitikker og vilkår, ikke vores.

Sådan deler vi data

Vores forretning er ikke at dele dine persondata, og det gør vi kun i meget begrænsede

situationer, hvor dit privatliv er beskyttet.

Med dit samtykke

Når vi har dit samtykke, kan vi dele dine oplysninger med udvalgte partnere, så de kan sende dig tilbud,

kampagner eller reklamer for produkter og servicer, vi mener, du kan være interesseret i. For eksempel

kan folk, der modtager P&G-e-mails fra vores ble-brands såsom Pampers® kan også samtykke til at høre

om modermælkserstatning fremstillet af andre virksomheder.

Virksomheder inden for internetplatforme og annonceteknologi

Vores netsteder og applikationer kan dele unikke identi�katorer, udledte og a�edte oplysninger, online og

tekniske oplysninger, samt geoplaceringsoplysninger med virksomheder inden for internetplatforme og

annonceteknologi for at hjælpe os med at vise dig relevante annoncer og tilbud. Vi sikrer altid, at vi følger

de gældende lovkrav, som kan omfatte samtykke og/eller fravalg, når vi gør det. Vi sælger ikke dine

personoplysninger til virksomheder uden for P&G for monetær kompensation. Hvis du bor i Californien,

bedes du se afsnittet Databeskyttelsesrettigheder for forbrugere i Californien i databeskyttelsespolitikken

herunder for yderligere oplysninger.

Serviceleverandører

Vi vil muligvis dele dine oplysninger med serviceleverandører, der hjælper os med at drive vores

forretning, herunder at hoste vores websteder, levere vores e-mails og marketingkommunikationer til dig,

analysere de data vi indsamler, hjælpe os med salgsattribution (f.eks. for at se om vi har vist dig en

reklame på en platformsside og du derpå købte et produkt fra os) og sende dig de produkter og servicer,

du har anmodet om. Vi deler også dine oplysninger med advokater, revisorer, konsulenter, IT- og

sikkerhedsvirksomheder og andre, der leverer servicer til os. Vi deler kun personlige oplysninger, der er



nødvendige for, at disse virksomheder kan fuldføre de opgaver, vi anmoder dem om. De er pålagt at

beskytte dine oplysninger på samme måde, som vi gør, og deler dem ikke eller bruger dem til andre

formål end at levere servicer til os. I løbet af en 12 måneders periode forud for denne fortrolighedspolitik

seneste opdatering kan vi have offentliggjort data fra alle kategorier opstillet i afsnittet "Typer af data, vi

indsamler" herover til tredjeparter for forretningsformål, afhængig af detaljerne af forretningsudførslen.

Betalinger for køb

Køb, der betales gennem nogle af vores websteder, benytter sig udelukkende af en tredjepartforhandlers

onlinebetalingssystem.  P&G har ikke adgang til dine kreditkortoplysninger, som du bruger til køb, og

gemmer eller videregiver ikke dine kreditkortoplysninger som en del af dine køb gennem disse

tredjepartssystemer. De personlige og �nansielle oplysninger, du angiver til vores onlinebetalingssystem,

er underlagt tredjepartens fortrolighedspolitik og brugsvilkår, og vi anbefaler, at du gennemgår disse

politikker, før du angiver personlige eller �nansielle oplysninger. P&G bruger i øjeblikket PayPal og

Braintree som vores tredjepartsplatforme for onlinehandel. 

Lovlige og lignende årsager

Hvis et brand eller en af vores virksomheder, som du har delt data med, sælges til en anden virksomhed,

vil dine data blive delt med den virksomhed. Som et resultat deraf vil din konto og persondataene i den vil

ikke blive slettet, medmindre du fortælle brandet eller den nye virksomhed, at du ønsker dem slettet. Vi vil

muligvis også dele dine oplysninger med virksomheder, der hjælper os med at beskytte vores rettigheder

og ejendomme, eller når det er påkrævet af love eller offentlige myndigheder.

Typer af data, vi indsamler

Som en stor virksomhed med mange produkter og forretninger i mange lande rundt om i

verden, indsamler vi følgende typer af data for bedst at kunne betjene alle vores

forbrugere.

Vær opmærksom på, at dette er en udtømmende liste over alle mulige typer data, vi indsamler, og mange

af disse typer vil så godt som sikkert ikke gælde for dig. Hvis du gerne vil vide, hvilke data vi faktisk har om

dig, kan du bare spørge.

Hvad vi typisk indsamler

Kontaktoplysninger Dataelementer i denne kategori omfatter navne (herunder kaldenavne og tidligere

navne), titler, postadresse, e-mailadresse, telefon/mobilnummer og kontaktoplysninger på relaterede

personer (såsom autoriserede brugere af din konto).

Generel demogra� og psykogra� Dataelementer i denne kategori omfatter personlige karakteristika og

præferencer, såsom aldersniveau, civil- og familiestatus, shoppepræferencer, sprog, loyalitets- og

præmieprogramdata, demogra�ske data for husstand, data fra sociale medier, oplysninger om

uddannelse og profession, hobbyer og interesser og dispositionsscore fra tredjeparter (sandsynlighed for

køb, oplevelse af livsbegivenhed, osv.).

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.braintreepayments.com/legal/braintree-privacy-policy
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


Transaktions- og kommercielle oplysninger Dataelementer i denne kategori omfatter

kundekontooplysninger, kvali�kationsdata, købshistorik og relaterede optegnelser (returneringer,

produktserviceoptegnelser, betalingsoptegnelser, kreditter osv.) optegnelser relateret til downloads og

køb af produkter og applikationer, ikke-biometriske data indsamlet til forbrugergodkendelse

(adgangskoder, sikkerhedsspørgsmål til konto), kundeserviceoptegnelser.

Unikke ID’er og kontodetaljer Dateelementer i denne kategori omfatter unikt ID-nummer (såsom

kundenummer, kontonummer, abonnementsnummer, præmieprogramnummer), systemidenti�katorer

(herunder brugernavn og online akkreditiver), enhedsannoncører, reklame-ID’er og UP-adresse.

Online og tekniske oplysninger Dette omfatter internet og andre elektroniske

netværksaktivitetsoplysninger. Dataelementer i denne kategori omfatter: IP-adresse, MAC-adresse, SSID’er

og andre enhedsidenti�katorer og vedvarende identi�katorer, online bruger-ID, krypteret adgangskode,

enhedskarakteristika (såsom browseroplysninger), webserverlog, applog, browserdata, visningsdata (TV,

streaming), websteds- og appbrug, førstepartscookies, tredjepartscookies, �ashcookies, Silverlight-

cookies, webbeacons, clear gifs og pixel tags.

Udledte oplysninger Dette omfatter oplysninger a�edt fra andre oplysninger opstillet i dette afsnit. Vi

opretter udledte og a�edte dataelementer ved at analysere vores relationer og transaktionelle

oplysninger. Dataelementer i denne kategori omfatter disposition, attributter og/eller scorer genereret af

interne analyseprogrammer.

Hvad vi nogle gane indsamler

Præcis geolokation Dataelementer i denne kategori omfatter præcis lokation (såsom

længdegrad/breddegrad eller i nogle tilfælde IP-adresse).

Sundhedsrelaterede oplysninger Dataelementer baseret på, hvordan disse indsamles, omfatter:

• Oplysninger indsamlet fra forbrugerprogrammer

• Generelle sundheds- og symptomoplysninger

• Graviditetsrelaterede oplysninger, såsom terminsdato

• Forbruger forskningsstudier hvor du har givet dit informerede samtykke

• Oplysninger om fysisk og mental sundhed, sygdomstilstand, sygehistorie eller medicinsk behandling

eller diagnose, medicin du tager og relaterede oplysninger

Økonomiske oplysninger Dataelementer i denne kategori omfatter bankkontonummer og detaljer samt

betalingskortoplysninger (f.eks. når du foretager et køb direkte hos et brand eller modtager en kredit fra et

brand).

Offentligt udstedet ID’er Dataelementer i denne kategori omfatter offentligt ID og skatte-ID (f.eks. for

vindere af en konkurrence i en jurisdiktion, hvor vi er pålagt at indsamle de oplysninger).



Audio/visuelle oplysninger Dataelementer i denne kategori omfatter fotogra�er, videobilleder, CCTV-

optagelser, Call Center-optagelse og optagelser af opkald samt voicemail (f.eks. til research, når du

besøger vores faciliteter, eller når du ringer til os).

Smartenheder og sensordata Dataelementer i denne kategori omfatter smartenhedsoptagelser, IoT-

produkter (f.eks. fra en Oral B app-forbundet tandbørste).

Data om børn Dataelementer i denne kategori kan omfatte antallet af børn, du har, dine børns

blestørrelse, deres køn og alder.

Biometriske oplysninger Dataelementer i denne kategori omfatter ansigtsgenkendelsesdata, og en

matematisk repræsentation af dine biometriske identi�katorer, såsom den skabelon der gemmes til

sammenligning (f.eks. til sundhedsstudier). Vi vil beholde disse biometriske data i ikke længere end tre år

efter personens sidste kontakt med os, medmindre vi skal beholde dem længere af hensyn til juridisk eller

regulatorisk overholdelse eller for at udøve eller forsvare vores juridiske interesser. Vi har implementeret

kommercielt rimelige protokoller for at sikre og, hvor relevant, permanent slette eller bortskaffe sådanne

biometriske data.

Børn og persondata

Vi følger alle gældende databeskyttelseslove, når vi indsamler personlige oplysninger online fra børn. For

eksempel indsamler vi ikke personlige oplysninger fra børn under 16 år i EØS og Storbritannien uden

samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet, medmindre lokal lovgivning fastsætter

en lavere alder - forudsat at en sådan lavere alder ikke er under 13 år. På samme måde indhenter vi

veri�ceret forældresamtykke i USA, når vi indsamler personlige oplysninger fra børn under 13 år.

Sådan forbliver dine oplysninger sikre

Dit databeskyttelse er vigtigt. Derfor respekterer vi den ved at gøre tiltag til at beskytte

den mod tab, misbrug eller ændring.

Vi respekterer dine personlige oplysninger og gør tiltag for at beskytte dem fra tab, misbrug eller ændring.

Hvor det er passende, kan disse tiltag omfatte tekniske elementer som �rewalls, opfangning af

indtrængning og forebyggelsessystemer, unikke og komplekse adgangskoder og kryptering. Vi bruger

også organisatoriske og fysiske elementer såsom at uddanne personale i forpligtelser til databehandling,

identi�kation af datahændelser og risici, begrænse personaleadgang til dine personlige oplysninger og

sikre fysisk sikkerhed, herunder passende sikkerhed for dokumenter, når de ikke er i brug.

Internationale overførsler

Dine personlige oplysninger kan overføres, opbevares og behandles i et andet land, end dér, hvor de blev

indsamlet, herunder USA. Vi kan for eksempel opbevare dine data på en server i USA, fordi det er der, en

speci�k database er hostet, og de data kan "overføres" igen, når en af vores leverandører tilgår disse data

fra Schweiz for at sende dig en produktprøve. For data fra EØS og Storbritannien udfører vi sådanne

overførsler, både mellem P&G-enheder og mellem P&G og vores serviceleverandører, gennem



kontraktmæssige beskyttelse, som regulatorer i EØS og Storbritannien har forhåndsgodkendte for at sikre,

at dine data er beskyttede (kendt som modelkontraktklausuler). Hvis du gerne vil have en kopi af

overførelsesaftalen, bedes du kontakt os. For data udenfor EØS og Storbritannien udfører vi sådanne

overførsler baseret på dit samtykke eller i vores kontrakter, hvor det er påkrævet af lokal lov.

Regional offentliggørelse

California Consumer Privacy Rights

For �ere oplysninger om de kategorier af personlige oplysninger, vi indsamler, forretningsmæssige og

kommercielle formål til indsamling af personlige oplysninger og kategorier af tredjeparter, med hvem vi

deler der personlige oplysninger, bedes du se erklæringerne herover. Som indbygger i Californien kan du

have retten til at anmode, to gange i en 12 måneders periode, om følgende oplysninger om de personlige

oplysninger, vi har indsamlet om dig i løbet af de seneste 12 måneder:

• kategorierne og speci�kke stykker af personlige oplysninger, vi had indsamlet om dig,

• kategorierne af kilder hvorfra vi har indsamlet de personlige oplysninger,

• de forretnings- og kommercielle formål vi har indsamlet eller solgt de personlige oplysninger,

• kategorierne af tredjeparter med hvem vi deler personlige oplysninger, og

• kategorierne af personlige oplysninger om dig, som vi har solgt eller offentliggjort til forretningsformål,

og kategorierne af tredjeparter til hvem vi har solgt eller offentliggjort de oplysninger til

forretningsformål.

Desuden har du ret til at anmode om, at vi sletter visse personlige oplysninger, vi har indsamlet fra dig. For

at indsende en anmodning om generel videregivelse, for at få adgang til de oplysninger, vi har om dig,

eller for at bede om sletning af dine data som beskrevet ovenfor, kan du kontakte os her eller ringe til os

på (877) 701-0404 i ethvert tilfælde. For at hjælpe med at beskytte dine data og opretholde sikkerheden

gør vi tiltag til at kontrollere din identitet, inden vi giver dig adgang til dine personlige oplysninger eller

overvejer din anmodning om sletning. Ved modtagelse af din anmodning vil vi sende dig er

veri�ceringsformular via e-mail eller post. For at fuldføre den anmodning bedes du respondere på

veri�ceringsformularen, når du modtager den. For at veri�cere din identitet kan vi kræve, at du giver en af

følgende oplysninger: Navn, e-mailadresse, postadresse eller fødselsdato. Ydermere, hvis du beder os om

at give dig speci�kke dele af dine personlige oplysninger, vil vi kræve, at du underskriver en erklæring

under strafansvar, at du er den forbruger, hvis personlige oplysninger er emnet i anmodningen.

Du bedes forstå, at P&G ikke kan slette personlige oplysninger i de situationer, hvor vores fastholdelse er

påkrævet til vores egne interne forretningsformål eller på anden vis tilladt under CCPA (såsom

svindelforebyggelse eller juridisk overholdelse). I disse situationer vil vi fastholde dine oplysninger i

overensstemmelse med vores fastholdelsesprogram for optegnelser og sikkert slette dem ved slutningen

af fastholdelsesperioden.

Endeligt har du også ret til at fravælge salg af dine personlige oplysninger. For at udøve denne rettighed

bedes du kontakte os her eller ringe til os på (877) 701-0404.

mailto:corporateprivacy.im@pg.com
https://consumersupport.pg.com/dsrform/
https://consumersupport.pg.com/DNSForm/


For �ere oplysninger om, hvordan vi har delt dine oplysninger med tredjeparter på en måde der udgør

"salg" under CCPA i løbet af en 12 måneders periode forud for datoen for den seneste opdatering af denne

fortrolighedspolitik, bedes du se nedenstående oversigt. Vi sælger ikke velvidende personlige oplysninger

om mindreårige under 16 år.

Udregning af præmieprogrammer Under CCPA kan du være berettiget til at blive informeret om, hvorfor

incitamentsprogrammer eller pris- og serviceforskelle er tilladt under loven, herunder (i) et estimat i god

tro af værdien af dine personlige oplysninger, der udgør grundlaget for tilbud om økonomisk incitament

eller pris- eller serviceforskel, og (ii) en beskrivelse af den metode, vi har brugt til at udregne værdien af

dine personlige identi�cerbare oplysninger. Generelt tildeler vi ikke monetær eller anden værdi til

personlige oplysninger. Men i tilfælde af at vi er pålagt af loven at tildele sådan værdi indenfor

præmieprogrammer, eller pris- eller serviceforskelle, har vi vurderet de indsamlede og anvendte

personlige oplysninger som lig med værdien af den rabat eller økonomisk incitament, der gives, og

udregningen af værdien er baseret på en praktisk bestræbelse i god tro, der ofte involverer (i) kategorierne

af indsamlede personlige oplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser), (ii) muligheden for at overføre

sådanne personlige oplysninger for os og vores præmieprogrammer, (iii) den tilbudte rabatpris, (iv)

volumen af tilmeldte forbrugere i vores præmieprogrammer, og (v) produktet eller servicen, der gælder

for præmieprogrammet eller pris- eller serviceforskellene. Offentliggørelsen af værdien beskrevet heri er

ikke tiltænkt at give afkald på, ej heller skal den tolkes som at give afkald på, vores proprietære og

fortrolige forretningsoplysninger, herunder forretningshemmeligheder, og udgør ikke nogen

repræsentation med hensyn til generelt accepterede regnskabsprincipper eller �nansielle

regnskabsstandarder.

Californien erklæring for mindreårige Vi kan tilbyde interaktive servicer, der tillader teenagere under 18

år at uploade deres eget indhold (f.eks. videoer, kommentarer, statusopdateringer eller billeder). Dette

indhold kan fjernes eller slettes til enhver tid ved at følge instruktionerne på vores websteder. Hvis du har

spørgsmål om, hvordan du gør dette, bedes du kontakte os. Vær opmærksom på, at sådanne opslag kan

være blevet kopieret, videresendt eller opslået andetsteds af andre, og vi er ikke ansvarlige for sådanne

handlinger. Du vil i nogle tilfælde blive nødt til at kontakte andre webstedsejere for at anmode om

fjernelse af dit indhold.

"Salg" af personlige oplysninger

Unikke identi�katorer, udledte og a�edte oplysninger, online og tekniske oplysninger og

geolokationsdata

Vi sælger disse personlige oplysninger til de følgende kategorier af tredjeparter:

• Online platforme som Google, Amazon, Facebook 

• Adtech-virksomheder såsom vores DSP’er 

Disse data deles til formål for målrettet reklame. Disse virksomheder bruger de data til at forbedre

deres produkter og servicer i overensstemmelse med vilkårene for deres platform. 

Demogra�ske oplysninger og præferencer

Vi sælger disse personlige oplysninger til de følgende kategorier af tredjeparter:

https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


• Forhandlere 

Disse date deles som følge af dit samtykke for delt marketing (f.eks. link til præmieprogrammer)

Vi sælger også enhver anden oplysninger med dit samtykke.

Sådan fravælger du

For at fravælge salg af dine data skal du klikke her eller ringe til os på (877) 701-0404.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer vores interne optegnelser, så vi ikke deler dine personlige oplysninger fra

vores brandprogrammer med en tredjepart på en måde, der kan de�neres som et "salg", skal du klikke her

eller ringe til os på (877) 701-0404.

Bemærk venligst, at P&G også kan overføre dine personlige oplysninger til tredjeparter gennem cookies

eller sporingsteknologier for reklamer og delte marketingformål. For at udøve dine "Sælg ikke"-ret

relateret til webstedscookies og sporingsteknologier bedes du gå til det relevante brandwebsted, tilgå

vores California Do Not "Sell" Request Center, der er tilgængelig nederst på siden og indstille dine

præferencer. Da nogle af disse tredjeparter operere forskelligt efter websted og enhed, skal du muligvis

tage dette skridt for hvert P&G-websted, du bruger.

Under CCPA kan du tildele en autoriseret agent til at foretage en anmodning på dine vegne, men

agenten skal udfylde veri�ceringsprocessen, herunder indsendelse af bevis på, at det agenten er blevet

tildelt at handle på dine vegne. For anmodning om adgang og sletning foretaget af en autoriseret agent

på dine vegne kan vi også kræve, at du veri�cerer din egen identitet direkte til os (som beskrevet herover).

Vi vil ikke nægte, opkræve anden pris for eller give et andet niveau eller kvalitet af varer eller servicer, hvis

du vælger at udøve dine rettigheder under CCPA.

Klik her for at se anmodningsdata fra det foregående kalenderår.

Fortrolighed i EØS og Storbritannien

Dette afsnit gælder kun vores behandling af persondata for indbyggere i EØS og Storbritannien. Det har

til formål at øge gennemsigtigheden i den måde, hvorpå vi behandler, opbevarer og overfører persondata

for indbyggere i EØS og Storbritannien i overensstemmelse med bestemmelserne i og hensigten med

Databeskyttelsesforordningen ("GDPR") samt GDPR, som inkorporeret i Storbritanniens lovgivning ved

Data Protection Act fra 2018 og ændret ved Data Protection, Privacy and Electronic Communications

(Amendments etc.) (EU Exit) Regulations fra 2019.

Enheder

Forskellige P&G-enheder kan være dataansvarlig for dine persondata. En dataansvarlig er den enhed, der

fastlægger retningslinjerne for behandlingsaktiviteterne og er den primære ansvarlige for dataene.

Oversigten herunder viser vores dataansvarlige for data i EU-lande. Når du for eksempel registrerer din e-

mail på en af vores franske hjemmesider, vil den P&G-enhed, der er nævnt ved siden af landenavnet, være

den dataansvarlige for disse persondata (f.eks. Procter & Gamble France SAS).

https://consumersupport.pg.com/DNSForm/
https://privacypolicy.pg.com/ccpadsr/english/


Lande Dataansvarlig

Østrig Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiedner
Gürtel 13, 100 Wien

Bulgarien Procter & Gamble Bulgaria EOOD, So�a 1404, Bd. Bulgaria nr. 69, Bulgarien

Rumænien For konkurrencer: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd.,
Building 2A, District 2, Bukarest 020335, Rumænien  

For andre websteder: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei
Blvd., Building 2A, District 2, Bukarest 020335, Rumænien

Polen Procter and Gamble DS Polska sp z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, Polen

Belgien Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA 

For P&G sundhed: P&G Health Belgium BVBA, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever

Tjekkiet Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 01 Rakovnik, Ottova 402, Tjekkiet

Ungarn Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt, 1082 Budapest, Kisfaludy utca
38., Hungary

Slovakiet Procter & Gamble, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakiet

Kroatien Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Kroatien

Frankrig Procter & Gamble France SAS 
For P&G sundhed: 
Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS 
163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

Tyskland Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus 

For P&G sundhed: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824
Schwalbach am Taunus

Grækenland P&G Hellas Ltd. 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athen, Greece

Irland Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Italien Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Rom

Holland Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 
3067-GG Rotterdam 
Ny adresse pr. 27. april 2020: Weena 505, 3013 AL 
Rotterdam

Portugal Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., S.A. Edi�cio
Alvares  
Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

Spanien Procter & Gamble España, S.A , Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid,
Spanien



Storbritannien Procter & Gamble UK 

Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Ikke-listede
EU-lande

Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-
LANCY  
Geneve

Behandling og fastholdelse

Generelt beholder vi dine data så længe som nødvendigt for at fuldføre det formål, de blev indsamlet til

eller påkrævet af loven. Vi bliver muligvis nødt til at beholde dine data længere end din speci�kke

fastholdelsesperiode for at imødekomme dine anmodninger, herunder for at kunne fortsætte med at

vide, at du har frameldt marketing-e-mails, eller for at overholde juridiske eller andre forpligtelser. Dette

afsnit fortæller dig typen af data, vi indsamler, de formål vi bruger dem til, hvorfor sådanne brug

overholder loven (juridisk grundlag), og hvor længe vi normalt beholder dem (fastholdelsesperiode).

Marketing

Datatype E-mail, navn, telefonnummer, postadresse, din beslægtethed, dine interesser, din

browseradfærd når du er logget ind på vores websteder eller apps, din profession, dine vaner, hvad du

har købt, billeder og videoer du har uploadet, oplysninger om dine børn og dit hjem, din

familiesammensætning, antallet af personer i din husstand, din hårtype, din hudtype, din yndlingsduft,

om du har kæledyr, Sundhedsrelaterede oplysninger (for eksempel den dag du er sat til at føde), osv.

Hvorfor vi indsamler disse data For at sende dig materialer, herunder reklamer, marketing vores

produkter eller servicer eller produkter og servicer fra vores partnere

Juridisk grundlag Dit samtykke til e-mail og SMS og, oplysninger for envier særlig kategori , hvor vi

opnår det, samtykke til post. Legitime interesser for alt andet. 

Fastholdelsesperiode Indtil din anmodning om at slette persondataene eller du trækker dit samtykke

tilbage. Hvis du ikke foretager sådan en anmodning, vil persondataene slettes efter følgende plan:

e-mail: efter <50 måneders inaktivitet på alle kanaler. Vi de�nerer inaktivitet gennem adskillige interne

kriterier.

SMS: efter <50 måneders inaktivitet på alle kanaler. Vi de�nerer inaktivitet gennem adskillige interne

kriterier.

Postadresse: efter <50 måneders inaktivitet på alle kanaler. Vi de�nerer inaktivitet gennem adskillige

interne kriterier.

Disse opbevaringsperioder kan være kortere i visse lande for at overholde lokale krav.

Konkurrencer

Datatype E-mail, navn, telefonnummer, nogle gange andre data.



Hvorfor vi indsamler disse data For at give konkurrencedeltagere oplysninger om konkurrence,

herunder udpegning af vinder(e) af konkurrencen.

Juridisk grundlag Udførelse af en kontrakt.

Fastholdelsesperiode 24 måneder medmindre lokal lov kræver, at vi fastholder dem i længere tid.

Produktkøb

Datatype E-mail, navn, telefonnummer, betalingsoplysninger (herunder bankkonto IBAN og

betalingsdetaljer), nogle gange andre data.

Hvorfor vi indsamler disse data For at behandle dine køb af produkter, tilbagebetalingstilbud eller

garantier og for at sende dig relevante kommunikationer relateret til det køb.

Juridisk grundlag Udførelse af en kontrakt.

Fastholdelsesperiode Så længe det er nødvendigt for at opfylde din ordre og følge op med

kommunikationer om din ordre, medmindre lokal lov kræver, at vi fastholder dem længere. Vi

fastholder også normalt data i 24 måneder for cashback-tilbud og 10 års garantier

Kontakt os

Datatype E-mail, navn, telefonnummer, nogle gange andre data.

Hvorfor vi indsamler disse data For at adressere dine spørgsmål og sørge for, at vi følger op på

passende vis eller som påkrævet under lov eller P&G-politik.

Juridisk grundlag Vores legitime forretningsinteresser i at administrere kundeforespørgsler og

forbedre vores processer og produkter, såvel som dit samtykke for data i særlige kategorier, som kan

indsamles i nogle tilfælde af uønskede hændelser.

Fastholdelsesperiode Fra 0 til 10 år afhængigt af karakteren af forespørgslen, vores legitime interesser i

at behandle dataene og vores juridiske forpligtelser.

Forskning

Datatype E-mail, navn, telefonnummer, adresse, identi�cerende fotos eller videoer, nogle gange andre

data.

Hvorfor vi indsamler disse data For at teste vores produktidéer og lære om vores præferencer og

praksisser, så vi kan forbedre vores produkter og vores forbrugeres liv.

Juridisk grundlag Dit samtykke.

Fastholdelsesperiode Vi vil fastholde de persondata, der er indsamlet som en del af omfattende klinisk

forskning, så længe vi har brug for dem til det formål, de blev indsamlet, og/eller så længe det er

nødvendigt under lokal lov eller bestemmelse, hvilket kan være op til 25 år. For ikke-klinisk forskning vil



vi fastholde dine persondata i maksimalt 5 år. Vi vil fastholde dine underskrevne informerede

samtykkeerklæringer.

Traditionel online adfærdsannoncering

Datatype Reklame-cookies, enheds-ID, demogra�ske oplysninger såsom køn og alder, adfærdsdata

såsom sidevisning og andre data.

Hvorfor vi indsamler disse data For at lære om dine internetinteresser og tilpasse de reklamer, vi

sender dig.

Juridisk grundlag Vi indhenter dit samtykke vedr. anvendelse af cookies på vores egne hjemmesider i

overensstemmelse med krav til beskyttelse af privatliv online. Når vi placerer vores tags på

tredjepartswebsteder eller køber data fra tredjepartsleverandører, kræver vi, at vores partnere

indhenter dit samtykke, inden vores tag distribueres eller dine data deles med os.

Afhængigt af sagens natur, er vi afhængige af vores legitime forretningsinteresser eller dit samtykke til

behandling af dine personlige data for at betjene dig med relevant reklame på tværs af forskellige

mediekanaler.

Fastholdelsesperiode Vi vil fastholde disse data i 13 måneder fra den dato, vi indsamlede dem, eller

indtil du fravælge, hvad end der kommer først.

Kontakt os

Har du stadig spørgsmål eller bekymringer? Vi er her for at hjælpe dig.

Du bedes kontakte os direkte, hvis du har eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende din

fortrolighed og vores databeskyttelsespraksis, eller hvis du er en forbruger med et handicap og skal bruge

en kopi af denne meddelelse i et andet format. Hvis du har et spørgsmål, der er speci�kt til vores

databeskyttelsesrådgiver, såsom mistanke om databrud, bedes du angive det i din besked. Du kan også

skrive til vores databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Of�cer) på adressen 1 Procter & Gamble Plaza,

Cincinnati, OH 45202, USA.

Procter & Gamble Ireland, The Graan House, enheder E1 og E14, Calmount Business Park, Dublin 12, Irland

fungerer som vores repræsentant i Storbritannien og EU i overensstemmelse med art. 27 GDPR.

https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/
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