
Personvernerklæring  

Vår forpliktelse til personvern på Internett 

Din rett til personvern er viktig. Hos Trimble mener vi at den personlige informasjonen du velger å oppgi 
på nettet bør kun brukes til å hjelpe oss å gi deg produkter, tjenester og støtte av høyeste kvalitet. Vi 
tilkjennegir denne Personvernerklæringen for å gjøre deg oppmerksom på praksis for 
informasjonsbehandling på Trimbles nettsteder, inkludert hvilken type informasjon som samles og spores, 
hvordan informasjonen brukes, og med hvem informasjonen deles. Vi vil oppdatere vår 
Personvernerklæring fra tid til annen for å holde oss oppdatert med endringer i våre forretninger og for å 
tjene deg best mulig. Vi oppfordrer deg til å besøke denne siden ofte for å holde deg oppdatert om 
eventuelle endringer. 

Denne personvernerklæringen  gir en generell dekning av Trimble gruppe websider for virksomheten. 
Disse nettstedene drives av Trimble Inc. fra sine anlegg. Noen av våre datterselskaper eller programmer 
har sine egne, muligens andre personvernerklæringer. Vi oppfordrer deg til å lese denne 
Personvernerklæringen og den til alle Nettsteder du besøker. 

Samtykke til bruk og overføring av personlige opplysninger 

Vennligst merk at hvis du sender personopplysninger gjennom Trimbles Nettsteder, vil du sende det til 
oss (Trimble Inc.), i USA. Vi vil samle inn, behandle og overføre dine personlige opplysninger i 
overensstemmelse med denne Personvernerklæringen, men muligens ikke i samsvar med lovene i 
jurisdiksjonen der du bor. Ved å sende inn dine personlige opplysninger gjennom et Trimble Nettsted, 
samtykker du i Trimbles innsamling, bruk, oppbevaring og overføring av dine personlige opplysninger til 
våre databaser og andre oppbevaringssteder, der de måtte befinne seg, for de formål som de er sendt, 
og i samsvar med retningslinjene som er angitt i denne Personvernerklæringen. 

Typer data som samles inn online 

Du kan bla gjennom de fleste av våre Nettsteder uten å skrive inn noen personlige opplysninger. Kun 
generelle, ikke-personlig identifiserbare opplysninger, som Trimble logger fra alle besøk på Nettstedene, 
som Internettleverandør, operativsystem/nettlesertype, og sider vist, vil bli samlet inn i disse tilfellene. 
Dette betyr at en brukers økt vil bli sporet, men at brukeren ikke vil bli individuelt identifisert.  

Det er imidlertid av og til at vi eller våre forretningspartnere (som våre eksterne tjenesteleverandører 
identifisert nedenfor) kan trenge opplysninger fra deg.  

Du kan for eksempel velge å gi oss personlige opplysninger når du:  

• Besøker eller registrer deg for tilgang på noen av våre Nettsteder, for eksempel, 
http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx  

• Kjøper produkter eller tjenester  
• Registrerer deg som bruker av Trimble-produkter  
• Gjør forespørsler etter materiell, kundetjenester eller andre tjenester, og produktstøtte, 

reparasjoner og oppdateringer  
• Abonnerer på nyhetsbrev og online-tjenester  
• Blir med på konkurranser, spill og andre tilbud som er sponset av Trimble  
• Oppretter en brukerprofil for å motta fremtidig informasjon, spesialtilbud og kommunikasjon.  
• Søker om å bli vurdert for ansettelse i forbindelse med ledige stillinger hos Trimble.  
• Registrerer deg til en Trimble Dimensions brukerkonferanse  

http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx


Ved slike tilfeller kan du bli bedt om å oppgi kontakt- og fakturaopplysninger (f.eks. navn, adresse, 
telefonnummer, e-postadresse, kredittkortnummer og utløpsdato), samt opplysninger om produktet eller 
tjenesten som er kjøpt (f.eks. produkt-ID, serienummer, kundenummer, produktversjon). Demografiske og 
andre personlige opplysninger kan også bli bedt om, det er imidlertid valgfritt å oppgi slike opplysninger. 
Ved å oppgi opplysningene til Trimble samtykker du i vår overføring av denne informasjonen til våre 
databaser og andre oppbevaringssteder, der de måtte befinne seg.  

Bruk av data  

Trimble bruker personlige opplysninger som er samlet på deres Nettsteder til de formål som det er bedt 
om, eller som nødvendig eller tillatt under gjeldende lov (f.eks. i enkelte jurisdiksjoner må vi ta vare på 
fakturaer i henhold til  skattelover). Vi kan også bruke opplysningene du oppgir for å varsle deg senere 
om ny utvikling med hensyn til produktene og tjenestene du har kjøpt, eller for å informere deg om nye 
produkter, spesialtilbud og tjenester som tilbys av Trimble, deres datterselskaper og tilknyttede selskaper 
("Trimble-selskaper") eller deres forretningspartnere. Det er viktig å merke deg at du kan velge å ikke 
motta ytterligere informasjon fra Trimble, som diskutert i detalj nedenfor. Vi bruker ikke-personlige 
opplysninger til å analysere data for salgsutvikling, da dette er knyttet til tid, geografiske og demografiske 
faktorer. 

Spesifikk bruk av personlige opplysninger som er forskjellig fra denne Personvernerklæringen (hvis noen) 
kan finnes i Vilkår for bruk eller Tjenestevilkår eller personvernerklæringer som gjelder en bestemt 
tjeneste, konkurranse eller tilbud. I den utstrekning at du er varslet om mulig bruk av dine personlige 
opplysninger som er forskjellig fra den som er beskrevet i denne Personvernerklæringen under din 
tjenesteavtale med oss, eller påmelding i en bestemt konkurranse eller tilbud, vil bruk av informasjon 
fremstilt i den avtalen, konkurransen eller tilbudet, erstatte denne Personvernerklæringen. Vennligst les 
nøye Vilkårene for bruk, Tjenestevilkårene og personvernerklæringene som gjelder tjenesten(e) du har 
kjøpt, eller konkurransene eller tilbudene du har meldt deg på eller som du deltar i. 

Med hvem vi deler opplysninger 

I løpet av ordinær virksomhet vil ikke Trimble selge, bytte eller leie bort dine personlig identifiserbare 
opplysninger til andre med mindre du samtykker i dette. Trimble kan dele de personlige opplysninger du 
oppgir online med Trimble-selskaper og som beskrevet nedenfor:  

• Tilknyttede selskaper og Forretningspartnere. Vi arbeider sammen med tilknyttede selskaper og 
forretningspartnere som handler på våre vegne for bruken som er beskrevet ovenfor. For 
eksempel kan en ekstern tjenesteleverandører oppført nedenfor være vert for eller drive en online 
Trimble-tjeneste, eller behandle kredittkorttransaksjoner. Når et tilknyttet selskap eller en av våre 
forretningspartnere er involvert i en transaksjon med deg, kan vi dele personlig identifiserbare 
opplysninger som er knyttet til denne transaksjonen. 
  

• Trimbles Autoriserte forhandlere og distributører. Vi arbeider sammen med og gjennom 
medlemmer av vår distribusjonskanal for å gi kunder og potensielle kunder produktinformasjon og 
kundeservice. For eksempel kan Trimble videreformidle kontaktinformasjonen til en potensiell 
kunde til en Trimble-autorisert forhandler til å svare på en kundeforespørsel om Trimble-
produkter. Eller Trimble kan videreformidle slik kontaktinformasjon for å la en Trimble-autorisert 
forhandler gi kunder produktoppdateringer. Trimble krever at deres forhandlere og distributører 
hemmeligholder kunders eller potensielle kunders personlige opplysninger som er utlevert til 
dem.  
  

• Representanter. Vi bruker representanter til å opptre på våre vegne. For eksempel kan 
representanter oppfylle bestillinger, gi støtte eller organisere konkurranser og spill. 
Representanter gis kun tilgang til nødvendige opplysninger for å utføre sine funksjoner, og  
 



Trimble krever at deres representanter hemmeligholder alle personlig identifiserbare opplysninger 
som er utlevert til dem.  
  

• Sammenslåinger og omorganiseringer. I tilfelle en selskapsmessig omorganisering, som en 
sammenslåing, kjøp eller salg eller overføring av aktiva av Trimble utenfor ordinært 
virksomhetsområde, kan kundeopplysninger overføres til tredjeparter.  
  

• Andre situasjoner. Til slutt kan Trimble utlever personlig identifiserbare opplysninger når vi i god 
tro mener at en slik utlevere er rimelig nødvendig for å (i) være i samsvar med lov, (ii) håndheve 
eller anvende vilkårene i våre brukeravtaler (f.eks. Vilkår for bruk av Trimbles nettsteder), eller (iii) 
for å beskytte rettighetene, eiendomsretten eller sikkerheten til Trimble, brukere av våre 
Nettsteder, eller andre.  
  

Enkelte spesifiserte eksterne tjenesteleverandører 

De følgende eksterne tjenesteleverandørene samler opplysninger gjennom våre Nettsteder:  

• Når du kjøper våre produkter og tjenester fra en nettbutikk, vil dine kontakt- og 
fakturaopplysninger bli samlet inn av Wells Fargo Merchant Solutions. Se Wells Fargos 
Personvernerklæring på: http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml for en fullstendig 
beskrivelse av Wells Fargos omfattende prosedyrer og sikkerhetssystem for personvern.  
  

• http://www.verisign.com  
Trimble bruker VeriSign, Inc. til å behandle kredittkorttransaksjoner på Trimble Store. Trimble gir 
VeriSign navnet på kundene og deres kredittkortdetaljer. For ytterligere informasjon om VeriSign, 
se deres nettsted på http://www.verisign.com/Privacy/index.html.  

Lenker 

Merk at våre nettsteder kan inneholde lenker til andre nettsteder. Når du besøker en tredjeparts nettsted, 
selv en som kan inneholde Trimbles logo og innhold som gjelder Trimbles produkter og tjenester, skal du 
være innforstått med at Nettstedet er uavhengig av Trimble. Vi kontrollerer ikke personvernpolitikken til 
noen tredjeparts nettsteder. Hvis du klikker på en bannerannonse eller lenke til en tredjeparts nettsted og 
sender dine opplysninger, vil du være  gjenstand for personvernpolitikken til disse tredjeparter. Vi påtar 
oss ikke noe ansvar eller forpliktelser for noen tredjeparters politikk eller handlinger til tredjeparter. En 
lenke til en tredjeparts Nettsted er ikke en støtteerklæring. 

Valg 

Trimble vil ikke dele personlig identifiserbare opplysninger som er gitt til oss online unntatt som beskrevet 
ovenfor, uten å gi deg muligheten til å si deg enig eller å velge å ikke godta slik deling. Når du legger inn 
en bestilling for Trimble-produkter, registrerer deg som bruker av Trimble-produkter, tjenester eller tilbud, 
eller når du sender en brukerprofil, vil du få muligheten til å varsle oss om du ønsker å motta fremtidig 
informasjon, spesialtilbud og kommunikasjon på e-post. All uoppfordret markedsføring og 
salgsfremmende kommunikasjon på e-post inneholder et valg om å avslå fremtidig kommunikasjon. I 
tillegg kan du når som helst velge å ikke motta slik ytterligere informasjon fra Trimble ved å sende en 
henvendelsel til privacy@Trimble.com. Trimble vil gjøre sitt beste for å etterkomme omgående alle slike 
forespørsler. 

Informasjonskapsler (cookies) og alternativer for å kontrollere bruken av dine personlige 
opplysninger 

http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml
http://www.verisign.com/
http://www.verisign.com/Privacy/index.html
mailto:privacy@trimble.com


Informasjonskapsler er små biter med informasjon som er lagret i nettleseren din på din datamaskins 
harddisk. Noen Trimble-sider bruker informasjonskapsler, sendt av Trimble eller deres tredjeparts 
representanter, for å yte bedre service når du kommer tilbake til nettstedet. Hvis du foretrekker å ikke 
bruke informasjonskapsler, har du valget å stille inn nettleseren din til å advare deg før du godtar 
informasjonskapsler eller å avvise dem helt. Hvis du gjør det kan imidlertid hende at noen områder av 
noen nettsteder ikke fungerer skikkelig. 

Du bør være klar over at om du frivillig oppgir personlige opplysninger på nettet på et offentlig område, 
kan slike opplysninger bli samlet av andre. Vi kontrollerer ikke handlingene til våre brukere og registrerte 
brukere. Hvis du oppgir personlige opplysninger i en evaluering, oppslagstavle eller annen offentlig 
tilgjengelig del av et av Trimbles Nettsteder, gjør du dette på egen risiko og du er innforstått med at 
opplysningene du sender kan samles og brukes av andre for å sende deg uønskede meldinger eller 
reklame, eller for andre formål. Husk at beskyttelse av dine personlige opplysninger begynner med deg 
selv. Du er selv ansvarlig for å holde passordene dine hemmelige, og du bør alltid være forsiktig og 
ansvarlig når du oppgir opplysninger på nettet. Selv om vi bestreber oss til å beskytte dine personlige 
opplysninger, kan ikke overføringer over Internett bli utført på fullstendig sikker måte. Trimble påtar seg 
ikke noe ansvar for offentliggjøring av data på grunn av feil i overføringen eller handlinger av uautoriserte 
tredjeparter. Trimble kan ikke sikre eller garantere sikkerheten av noen opplysninger du sender til oss 
eller fra våre tjenester. 

Hvordan du kan få tilgang til eller korrigere dine opplysninger  

Du kan få tilgang til eller korrigere dine personlig identifiserbare opplysninger som vi samler og tar vare 
på i et gjenopprettelig format ved å følge denne fremgangsmåten:  

1. Ta kontakt med Trimbles Privacy Program Manager på privacy@Trimble.com for generelle 
forespørsler, eller til Trimbles avdeling for personalressurser på HR_HELP@Trimble.com for 
forespørsler knyttet til innsending av CV-er online, ved å sende en detaljert melding som forklarer 
din forespørsel, og inkluderer:  

 Fullstendige kontaktopplysninger (navn, gateadresse, e-postadresse, 
telefonnummer)  

 Detaljer for forespørselen (f.eks. endring av e-postadresse, annullere 
abonnement på et nyhetsbrev, gjennomgang av personlige opplysninger, osv.). 
Vennligst vær veldig konkret om bekymringene som førte til din forespørsel.  

2. For å beskytte dine personlige opplysninger og din sikkerhet, vil vi ta rimelige forhåndsregler for å 
verifisere din identitet før vil gir deg tilgang til opplysninger eller å foreta korrigeringer.  

3. Vi vil ikke sette grenser på hyppighet eller gebyr på dine muligheter til tilgang til dine 
opplysninger. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å avslå urimelige forespørsler om tilgang og 
korrigering av opplysninger. Hvis denne retten er utøvet, vil vi informere deg om grunnene til at 
din forespørsel er avslått, og forklare en tvisteløsningprosess hvis du skulle ønske å benytte deg 
av dette.  

4. Hvis opplysningene som det er bedt om tilgang til ikke er i et gjenopprettelig format, vil vi forklare 
hvorfor tilgang ikke kan gis, og hvordan denne type opplysninger samles og brukes.  

5. Hvis opplysningene som det er bedt om tilgang til er i et gjenopprettelig format, vil vi svare på din 
forespørsel innen ti virkedager. Tilgang til opplysningene vil gis i form av en åpen redegjørelse, 
og vil ikke involvere din direkte tilgang til våre datalagringssteder, online eller offline.  

Hvordan du kan kontakte oss 

Hvis du har forespørsler eller spørsmål i forbindelse med denne Personvernerklæringen kan du ta kontakt 
med oss på privacy@Trimble.com. 

mailto:privacy@trimble.com
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Offisielt språk. Det offisielle språket på denne Personvernerklæringen er engelsk. Ved tolkning, eller i 
tilfelle av en konflikt mellom engelsk og versjoner av denne Personvernerklæringen på andre språk, skal 
den engelske utgaven være gjeldende. 
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