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Dataskyddspolicy
Senast ändrat och giltigt datum: 22 maj 2018
Introduktion
Molson Coors Brewing Company värderar och respekterar den enskildes integritet. Vi vill att du ska vara medveten
om hur vi samlar in, använder, överför, avslöjar och lagrar din information.
Denna sekretesspolicy beskriver vår praxis i samband med informationen (definierad i avsnitt 3) som samlas in från
våra webbplatser, sociala mediesidor och kampanj webbplatser som vi kontrollerar, widgets och mobila
webbplatser och applikationer, våra belöningsprogram, bloggar, interaktiva applikationer, e-postmeddelanden och
textmeddelanden (SMS och MMS) som vi skickar till dig, och andra interaktiva funktioner (var och en "Webbplats",
kollektivt "Webbplatserna"), via våra online-annonser på tredje parts webbplatser, och genom leverantörer/källor
som vi får information från.
Informationen som samlas in enligt denna sekretesspolicy kan användas på det sätt som beskrivs här av Molson
Coors Brewing Company och dess dotterbolag, inklusive MillerCoors LLC, Molson Coors Canada, operatörerna i
Molson Coors Europe och Molson Coors International och deras respektive dotterbolag, samarbetspartners, och
anslutna varumärken, agenter, pålitliga tjänsteleverantörer/leverantörer och företagstjänster som agerar för vår
räkning (kollektivt ”Molson Coors”). När de används i denna sekretesspolicy hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår"
till Molson Coors (enligt definitionen ovan). För tillämpningen av tillämpligt dataskydd och sekretesslagstiftning
kommer Molson Coors-enheten till vilken du skickar din information och/eller som driver webbplatsen genom
vilken du kommunicerar med oss att vara den registeransvarige för personlig information (definierad nedan) som
samlas in från dig på webbplatserna.
Vi uppmuntrar dig att läsa hela sekretesspolicyn för att bekanta dig med våra metoder.
Policy
1)
Denna sekretesspolicy gäller för informationen vi får från individer som interagerar med oss och våra
webbplatser, produkter och tjänster. Det gäller inte information vi får i vår ställning som arbetsgivare. Du är inte
skyldig att tillhandahålla någon information när du interagerar med våra webbplatser; Men om du väljer att inte
göra det, kanske du inte har tillgång till vissa funktioner på webbplatserna och andra tjänster. För information om
hur Molson Coors kommer att behandla din information där du ansöker om ett jobb hos oss, se vårt separata
meddelande om rättvis behandling som kan hittas här.
2) TILLGÅNG BEGRÄNSAD TILL PERSONER MED LAGLIG ÅLDER FÖR ATT DRICKA ALKOHOL
MOLSON COORS-WEBBPLATSER OCH TILLGÅNG TILL ALL INFORMATION OM REKLAM OCH MARKNADSFÖRING
ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR PERSONER SOM HAR LAGLIG ÅLDER FÖR ATT DRICKA ALKOHOL BASERAT PÅ DEN
JURISDIKTION DÄR SÅDANT INNEHÅLL HAR KOMMITS ÅT ELLER HAR VISATS. DU MÅSTE VERIFIERA DITT
FÖDELSEDATUM INNAN DU GÅR IN I ELLER INTERAGERAR MED EN WEBBPLATS. ANVISNINGAR OM
ÅLDERSVERIFIERING KAN OCKSÅ FINNAS PÅ WEBBPLATSERNA.
VI SAMLAR INTE MEDVETET IN INFORMATION FRÅN DE SOM ÄR UNDER DEN LAGLIGA ÅLDERN FÖR ATT DRICKA
ALKOHOL OCH BEGÄR ATT SÅDANA INDIVIDER INTE TILLHANDAHÅLLER NÅGON INFORMATION (DEFINIERAD
NEDAN) TILL OSS ELLER FÅR TILLGÅNG TILL VÅRA WEBBPLATSER. OM DU ÄR UNDER DEN LAGLIGA ÅLDERN FÖR

ATT DRICKA ALKOHOL I DIN JURISDIKTION OCH HAR KOMMIT IN PÅ VÅR WEBBPLATS GENOM ATT
TILLHANDAHÅLLA ETT FALSKT FÖDELSEDATUM, MÅSTE DU OMEDELBART LÄMNA WEBBPLATSEN. OM DU TROR
ATT NÅGON UNDER DEN LAGLIGA ÅLDERN FÖR ATT DRICKA ALKOHOL HAR GETT OSS INFORMATION GENOM
ATT FÅ TILLGÅNG I STRID MED GÄLLANDE WEBBPLATSERS ÅTKOMSTBEGRÄNSNINGAR, VÄNLIGEN KONTAKTA
OSS OMEDELBART SÅ KOMMER DENNA INFORMATION ATT TAS BORT.
3) INSAMLING, ANVÄNDNING OCH UTLÄMNANDE AV INFORMATION
A. Informationstyper: Molson Coors samlar in två informationstyper (tillsammans "Information"):
i.
"Personlig information" är information om en identifierbar individ enligt definitionen i tillämplig lag.
Denna information samlas vanligtvis in när du registrerar dig för ett konto, beställer varor, går med i
en kampanj, interagerar med oss på sociala medier, kontaktar kundservice eller gör förfrågningar på
webbplatser. Exempel på personlig information inkluderar:
o Kontaktinformation (t.ex. namn, hem- eller fysisk adress, e-postadress, telefonnummer och
mobilnummer);
o Fakturerings- och leveransinformation (t.ex. kredit-/betalkortnummer, utgångsdatum, CVVkod, fakturerings- och leveransadresser och kontaktinformation);
o Användarnamn och lösenord som används för att komma åt webbplatser, inklusive
verifiering via sociala medieplattformar;
o Information om sociala mediekonton (t.ex. användarnamn och lösenord, profilbilder och
andra bilder som du gör tillgängliga, t.ex. användargenererat innehåll);
o Regeringsidentifikationsnummer (som kan innehålla, om du är bosatt i USA, personnummer
(under begränsade omständigheter, till exempel om du vinner en tävling eller får ersättning
som måste rapporteras på statliga skatteformulär); och
o Annan personlig information som anses nödvändig eller tillhandahålls frivilligt.
ii.
"Annan information" är information som samlas in från webbplatser, internet och tredje parts källor
som inte specifikt identifierar en person. Exempel på annan information inkluderar generellt:
o Demografisk information inklusive födelsedatum, kön, intressen, stat, postnummer, tidszon,
land och språk, när det inte kan identifieras för en viss person;
o Inställningar, shoppingvanor och annan livsstilsinformation, inklusive produktlistor,
orderhistorik, marknadsföringspreferenser och mobiltelefonoperatör;
o Sökfrågor;
o Uppgifter om applikationsanvändning;
o Serverloggfilplats, internetleverantör, mobil eller annan enhetsidentifierare (t.ex. UDID och
MEID), användaragenter eller IP-adress;
o Information som samlas in via cookies, taggar, pixlar, tydliga pixlar, spårsignaler och annan
liknande teknik;
o Geo-platsinformation som din exakta eller ungefärliga plats;
o Hänvisa till och lämna webbplatser/URL: er (inklusive klick via URL och pixel-taggar);
o Webbläsare- och enhetsinformation (inklusive plattform och version);
o Annan tillagd eller anonym information.
I vissa jurisdiktioner kan viss annan information betraktas som personlig information. I den utsträckning all
information betraktas som personlig information enligt lokal lag, behandlar vi också denna information som sådan
och ser till att vår hantering av denna personliga information överensstämmer med alla tillämpliga lagar om
integritetsskydd och skydd. På samma sätt, om vi kombinerar annan information med personlig information,
kommer den resulterande informationen att behandlas som personlig information så länge den förblir kombinerad.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan all personlig information kombineras med all annan
information som du tillhandahåller oss via andra kanaler, som är offentligt tillgängliga, eller som vi annars kan få
tillgång till, inklusive från tredje parter.
B. Hur vi kan samla in information: Molson Coors kan samla in information från följande:
• Från dig (t.ex. information som födelsedatum, kön, hobbyer och intressen, konsumtionsvanor,
postnummer och ditt föredragna kommunikationsmedel när du frivilligt tillhandahåller det);
• Våra webbplatser och applikationer (t.ex. när du köper en produkt på en e-handelswebbplats eller
väljer att få reklammeddelanden);
• Offline (t.ex. kundtjänstförfrågningar, lotterier);
• Onlinespårningsteknologi, inklusive spårning mellan enheter (t.ex. servicefilloggar, IP-adress, cookies,
taggar, pixlar, rena pixlar, gifs, buggar, spårsignaler och annan liknande teknik, varav vissa kan göra det
möjligt för Molson Coors eller våra tjänsteleverantörer att identifiera dig och samla information om dig
via enheter och webbplatser);
• Mobilanvändning (t.ex. information som vi har lärt oss från vår mobilapplikation, till exempel din
enhets latitud och longitud eller din enhets lokaliseringsfunktioner (t.ex. GPS, Wi-Fi, Bluetooth-signal,
spårsignal, LED-ljuschips eller annan liknande teknik)) och mobilapplikationer från tredje part eller
tjänster.
• Genom din webbläsare eller enhet (t.ex. viss information, inklusive din datortyp, operativsystemnamn
och -version, IP-adress, Media Access Control (MAC) adress, språk, internetwebbläsartyp och -version
och tjänsteleverantör som ofta automatiskt samlas in av de flesta webbläsare);
• Genom webbplatsanalys och reklamfunktioner (t.ex. Google Analytics, Google Analytics-demografi,
intresseanmälan, Adobe Flash-teknologier inklusive men inte begränsat till Adobe Flash Local Spored
Objects, Quantcast)
• Andra källor (t.ex. offentliga databaser; gemensamma marknadsföringspartners, plattformar för
sociala medier, från personer som du är ansluten till på sociala medieplattformar, offentliga forum och
från andra tredje parter).
C. Hur vi kan använda information: I den utsträckning som tillåts i tillämplig lag kan Molson Coors använda din
information för att:
• Skicka administrativ information till dig, till exempel information om webbplatserna och ändringar av
våra villkor och policyer.
o Eftersom denna information kan vara viktig för din användning av webbplatserna, kanske du
inte väljer att ta emot denna kommunikation.
• Administrera ditt konto på någon av våra webbplatser, inklusive belöningsprogram, tävlingar och
tävlingar som du deltar i, inklusive meddela dig om resultaten.
o Observera att vissa kampanjer har ytterligare regler som kan innehålla ytterligare
information om användning och utlämnande av din information;
• Skicka marknadsföringskommunikationer och uppdateringar om Molson Coors som du har valt,
inklusive information om nya produkter, evenemang och kampanjer (t.ex. e-postmeddelanden, pushmeddelanden, SMS och MMS-meddelanden);
• Leverera anpassade eller riktade annonser till dig baserat på information som vi har fått från din
användning av våra webbplatser och reklam, information som vi har fått från tredje parter, eller en
kombination av dessa källor, inklusive tidigare köp eller intressen;

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Skicka dig transaktionella e-postmeddelanden om köp som gjorts på våra webbplatser, inklusive
orderbekräftelse och övergivna kundvagnsmeddelanden;
Fyll i din beställning och behandla dina transaktioner/betalningar;
Ge kundsupport och svara på dina förfrågningar och uppfylla dina önskemål;
Tillåter dig att engagera dig eller posta på våra sociala mediesidor och bloggar, och alla liknande
plattformar som du väljer att engagera oss och andra konsumenter. Observera att all information du
publicerar eller avslöjar på dessa plattformar blir allmän information och kan vara tillgänglig för
besökare på webbplatserna och för allmänheten;
Tillåter dig att skicka meddelanden till en vän (endast laglig ålder) via webbplatserna. Genom att
använda den här funktionen berättar du för oss att du har rätt att använda och ge oss din väns
kontaktinformation.
Utför marknadsundersökningar och analyser och andra affärsändamål, inklusive men inte begränsat
till granskningar, utveckla nya produkter, förbättra vår kommunikation med dig och våra webbplatser,
utvärdera effektiviteten i våra medieköp, identifiera trender och trafik-/nedladdningsmönster och
diagnostisera problem;
Anpassa din upplevelse på våra webbplatser, inklusive visning av innehåll baserat på din plats,
tidigare köp, intressen och information som samlas in på enheter och webbplatser;
Förstärka och förbättra våra produkter, tjänster, innehåll, reklam och kampanjer;
Följ eller upprätthålla tillämpliga lagkrav, inklusive att följa lagar utanför ditt boendeland;
Svara på förfrågningar från statliga myndigheter, inklusive de utanför landet där du bor; och
Använd din information för andra ändamål på anonymiserad eller sammanlagd basis, eller
Som annars krävs av lagen.

Vi kan också dela din information inom Molson Coors på ett sätt som överensstämmer med denna
sekretesspolicy. Vi kan också dela din information med tredje parter enligt beskrivningen nedan.
4) SPÅRNINGSTEKNIKER
A. Cookies och spårningstekniker. Molson Coors använder "cookies", "tags", "pixlar", "clear gifs" och annan
liknande spårningsteknologi på våra webbplatser. En cookie är en textfil som placeras på din dator eller annan
mobil enhet när du går in på webbplatserna eller internet. Denna teknik gör det möjligt för Molson Coors att samla
in information om din interaktion med våra webbplatser och annonser. Exempel på sådan information kan
inkludera, men är inte begränsade till: demografisk information, webbläsartyp, IP-adress, visade sidor, aktivitet
genomförd och tidpunkten för ditt besök. Du kan när som helst "välja bort" vissa spårningsmekanismer genom dina
webbläsarinställningar. Att inaktivera sådana funktioner kan dock hindra dig från att använda vissa funktioner eller
utnyttja alla våra erbjudanden på vår webbplats fullt ut.
Olika typer av cookies används för olika ändamål på våra webbplatser, dessa är kända som: strikt nödvändiga kakor,
prestandacookies och funktionalitets cookies. Vissa cookies kan tillhandahållas av en extern tredje part för att ge
ytterligare funktion till vår webbplats och dessa ingår nedan.
Strikt nödvändiga cookies

Dessa är cookies som är viktiga för att utföra en åtgärd som du begär, till exempel för att identifiera dig som
inloggad. Om du förhindrar dessa cookies genom att justera dina webbläsarinställningar kan vi inte garantera hur
våra webbplatser kommer att presteras under ditt besök.
Prestanda cookies
Dessa är cookies som används för att förbättra våra webbplatser, till exempel för analyser som låter oss se hur vår
webbplats används och var vi kan göra förbättringar. Dessa cookies används för att samla information om hur
besökare använder våra webbplatser. Informationen samlas in i anonym form och inkluderar antalet besökare, där
besökare har kommit från webbplatserna och sidorna de besökte.
Funktions-cookies
Dessa cookies förbättrar prestanda och funktionalitet på våra webbplatser, ofta till följd av något du gör som
användare. Vi kan till exempel anpassa vårt innehåll för dig eller komma ihåg dina preferenser.
Molson Coors, våra betrodda tjänsteleverantörer/leverantörer och tillåtna tredje parter kan också marknadsföra
våra produkter på tredje parts webbplatser. Tredje parts webbplatser kan också använda cookies eller andra
spårningsenheter. Molson Coors, våra pålitliga tjänsteleverantörer/leverantörer och tillåtna tredje parter har inte
kontroll över spårningstekniken som används av tredje parts webbplatser. Som sådan bör du noggrant granska
sekretesspolicyn för dessa tredje parts webbplatser för att förstå deras spårningsaktiviteter, om några.
B. Spåra inte förfrågningar. Vi samlar automatiskt in cookies och annan information när du besöker
webbplatsen. På grund av den här automatiska insamlingen följer vi för närvarande inte webbläsarbaserade "spåra
inte" förfrågningar. Vi deltar för närvarande i tredje parts annonsnätverk och använder tredje parts cookies som
diskuterats ovan för att spåra dina besök på webbplatser.
För information om hur du väljer bort insamling av information från andra spårningsenheter, se avsnittet "Val/Välj
bort" nedan.
C. Inaktivera cookies i din webbläsare. Du kan vägra eller ta bort cookies på våra webbplatser. Se din
webbläsares hjälpinstruktioner för att lära dig mer om cookies och andra spårningsenheter och hur du hanterar
deras användning. Om du väljer att vägra eller ta bort cookies, kan vissa av våra webbplatsers funktionalitet
försämras. Om du använder en annan dator eller byter webbläsare måste du upprepa processen för att vägra eller
ta bort cookies. För mer information om cookies inklusive hur du ställer in din webbläsare för att avvisa cookies, gå
till www.allaboutcookies.org.
D. Annonsspårning. Vissa enheter kan tillåta dig att begränsa annonsspårning. Se inställningarna på din
dator eller enhet för information om hur du inaktiverar annonsspårning.
5) TRANSAKTIONER
I vissa fall kan vi använda en tredje parts betalningstjänst för att behandla köp som gjorts via webbplatserna,
inklusive men inte begränsat till bokningswebbplatser och e-handelswebbplatser. I dessa fall kan din information
samlas in av denna tredje part och inte av oss och kommer att omfattas av tredje parts sekretesspolicy snarare än
denna sekretesspolicy. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, denna tredje parts användning eller
avslöjande av din information.

6) DELA DIN INFORMATION/AVSLÖJANDE TILL TREDJE PART
Ibland kan Molson Coors göra viss information tillgänglig för tredje parter (t.ex. betrodda leverantörer och
leverantörer) och inom vår familj av företag/varumärken. Vi delar bara din information med dessa tredje parter
och relaterade enheter på de sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Molson Coors eller personer som hjälper
oss med vår affärsverksamhet har behörighet att använda din ovan nämnda information endast vid behov för att
tillhandahålla dessa tjänster eller på annat sätt som beskrivs nedan. Om du vill välja bort att din information delas
med tredje parter under tillämpliga omständigheter (till exempel där din personliga information används för
marknadsföring/marknadsföringsändamål), kontakta så som beskrivs nedan under "Sekretessförfrågningar."
Till exempel kan Molson Coors dela den information de samlar in om dig i följande fall:
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Med våra betrodda tjänsteleverantörer/leverantörer för att utvärdera och förbättra våra marknadsföringsoch marknadsföringsinsatser, innehåll, produkter och tjänster, för att bättre förstå kundintressen och
preferenser, ge dig relevant information och för att genomföra gemensamma marknadsföringsprogram;
Med våra betrodda tjänsteleverantörer som hjälper oss med affärsverksamheter (t.ex. bearbetning av
kreditkortstransaktioner, administrering av lotterier och tävlingar, frakt av din beställning, hjälper oss med
webbplatsoperationer, tillhandahållande av kundservice och leverans av e-postkommunikation);
Med våra pålitliga tjänsteleverantörer/leverantörer som arbetar för vår räkning och som inte har en
oberoende rätt att använda den information som de har tillgång till eller som vi avslöjar för dem;
I samband med en företagsförändring inklusive en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar;
I samband med kampanjer, till exempel till tredje parter som sponsrar en kampanj, att tillhandahålla listor
över namn och kontaktinformation till tredje part eller på annat sätt i enlighet med reglerna som gäller för
kampanjen;
Till tredje parts partners som vi kan ingå ett förhållande med (t.ex. gemensamma
marknadsföringskampanjer, sportallianser). Beroende på syften för denna delning kan Molson Coors ge dig
möjligheten att om denna information kan delas innan du delar med en sådan partner. Den efterföljande
användningen av informationen från tredje part kommer att regleras av deras egen integritetspraxis och
policy;
Såsom lagen kräver, till exempel i samband med en regeringsundersökning eller att följa en stämning eller
liknande rättslig process;
När vi i god tro tror att avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller
andras säkerhet, undersöka bedrägeri eller svara på en myndighetsbegäran; och
Till någon annan tredje part med ditt tidigare formella samtycke till det.

7) PLATSBASERADE TJÄNSTER
Molson Coors kan samla in den fysiska platsen för din enhet genom att till exempel använda satellit-, GPS-,
mobiltelefonsignalmaster, signalvärden eller Wi-Fi-signaler. Vi kan använda din enhets fysiska plats för att förse dig
med personliga platsbaserade tjänster och innehåll, inklusive reklam. Vi kan också dela din enhets fysiska plats, i
kombination med information om vilka annonser du har sett och annan information som vi samlar in, med våra
marknadsföringspartners för att göra det möjligt för dem att ge dig mer personligt innehåll, inklusive reklam och
för att studera effektiviteten i reklamkampanjer. I vissa fall kan du tillåta eller förneka sådana användningar
och/eller delning av din enhetsplats, men om du väljer att neka sådana användningar och/eller delning kanske vi
och/eller våra marknadsföringspartners inte kan ge dig lämpliga personliga tjänster och innehåll. Om inte du ger

ditt samtycke, denna platsinformation samlas in anonymt i ett formulär som inte identifierar dig personligen. När
du till exempel laddar ner en Molson Coors-webbplats (inklusive mobilapplikation) på din enhet kan du ha möjlighet
att ange att du vill dela din plats.
För information om att välja bort platsbaserade tjänster, se Inställningar i enhetsinställningarna.
8) SÄKERHET OCH LAGRING AV INFORMATION
Säkerheten, integriteten och konfidentialiteten i din information är oerhört viktigt för oss. Molson Coors använder
administrativ, teknisk och fysisk säkerhet för att skydda den information vi upprätthåller för att säkerställa att den
används enligt denna sekretesspolicy. Observera dock att trots våra bästa ansträngningar är inga säkerhetsåtgärder
perfekta eller ogenomträngliga. Om du har anledning att tro att din personliga information inte är säker, vänligen
kontakta oss omedelbart i enlighet med avsnitt 15 nedan.
När du publicerar på sociala nätverksplattformar eller andra offentliga plattformar är informationen som du delar
synlig för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av andra användare. Molson Coors ansvarar inte
för information som du frivilligt delar eller skickar in på dessa plattformar. Om du till exempel anger ditt namn,
ålder och adress på en social media-webbplats är denna information offentlig.
Vi lagrar din personliga information så länge som det är rimligt nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in,
vilket förklaras i detta meddelande. Under vissa omständigheter kan vi lagra din personliga information under
längre perioder, till exempel där vi är skyldiga att göra det i enlighet med lagkrav, lagstiftning, skatt- eller
redovisningskrav.
Under specifika omständigheter kan vi lagra din personliga information under längre perioder så att vi har en
korrekt registrering av dina förehavanden med oss i händelse av klagomål eller utmaningar, eller om vi rimligen
anser att det finns en möjlighet till rättstvister relaterade till din Personliga information eller affärsverksamhet.
9) INTERNATIONELLA ANVÄNDARE
All information som du tillhandahåller eller som samlas in kan överföras eller nås av enheter runt om i världen med
förbehåll för de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy. Molson Coors, som ett globalt företag med lokala
dotterbolag och samarbetspartners, följer alla tillämpliga lokala, statliga och landslagar om insamling, användning
och utlämnande av din information.
För mer information om hur vi överför personlig information i enlighet med specifik EU-lagstiftning om
sekretessuppgifter, se avsnittet Ytterligare information för EU-invånare nedan.
10) SOCIALA NÄTVERK/ONLINE-MILJÖER
På vissa webbplatser kan vi göra det möjligt för dig att komma åt online-miljöer för att dela information som
meddelanden, foton och videor. Du får bara dela denna information med personer som har laglig ålder för att
dricka alkohol baserat på jurisdiktionen där du går in på en sådan webbplats. Vi kan också göra att du kan publicera
innehåll från vissa webbplatser till din profil på andra sociala nätverk. Observera att integritetspolicyn för den
sociala nätverkssidan kommer att gälla för allt innehåll du publicerar på eller tillhandahåller på webbplatsen.
Dessutom, när du publicerar eller delar innehåll eller kommunikation från våra webbplatser med något socialt
nätverk från tredje part tillåter du oss också att dela information med det sociala nätverket från tredje part.

Vi kan inte kontrollera någon policy eller villkor för sådana sociala nätverk från tredje part. Att till exempel dela
sådan information med Facebook kan kräva att vi implementerar cookies och/eller API: er för att underlätta
kommunikationen mellan våra webbplatser och Facebook. Denna information, delad via cookies och/eller API: er,
omfattas sedan av Facebooks datapolicy, som finns på https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Som ett
resultat kan vi inte ansvara för användning av din information eller innehåll från en tredje parts sociala nätverk,
som du använder på din egen risk.
11) LÄNKADE WEBBPLATSER
Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller applikationer som inte kontrolleras av
Molson Coors eller som omfattas av denna sekretesspolicy. Om du tillhandahåller information till någon av dessa
webbplatser styrs din information av deras sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa sekretesspolicyn
för varje webbplats eller applikation som du besöker. Vi har ingen kontroll eller auktoritet över tredje parts
webbplatser och ansvarar inte för någon information som du kan skicka på den webbplatsen.
Observera att om du tillhandahåller information till oss via en social media-webbplats eller deltar i en social mediawebbplats som är länkad till våra webbplatser, samtycker du till vår användning av din information av vilken som
helst anledning som om den lämnades till oss direkt via webbplatsen.
12) YTTERLIGARE INFORMATION
Våra webbplatser kan innehålla interaktiva program som tillhandahåller specifika tjänster från ett annat företag,
till exempel "gilla" eller dela innehåll, ofta benämnt widgets. Du kan ha möjlighet att skicka information, till exempel
din e-postadress, för insamling via en widget. En widget kan också använda cookies och/eller samla in
användardata. Information som samlas in av en widget styrs av sekretesspolicyn för företaget som skapade den.
13) SEKRETESSFRÅGOR, KORRIGERING AV DIN INFORMATION OCH VAL/BORTTAGNING
A. Sekretessförfrågningar
Om du har några frågor eller kommentarer angående denna sekretesspolicy, eller om du vill granska, uppdatera,
korrigera eller ta bort all personlig information från våra poster, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen
nedan. När vi har fått din begäran om borttagning tar vi bort din personliga information från våra register om vi
inte har ett specifikt lagkrav för att behålla din personliga information. Men förutom när det krävs information
enligt lag, kan vi besluta att inte bevilja tillgång eller göra ändringar där bördan eller utgifterna för att tillhandahålla
tillgång skulle vara oproportionerliga mot riskerna för individens integritet i ett visst fall, eller när andras rättigheter
skulle kränks genom att bevilja åtkomsten.
Molson Coors Brewing Company
1801 California Street, Suite 4600
Denver CO 80202 USA
E-post:
dataprotection@molsoncoors.com
Observera att e-postkommunikation inte alltid är säker; inkludera därför inte någon känslig information, inklusive
kreditkortsinformation, i dina e-postmeddelanden till oss.
Eventuella begärda borttagningar eller ändringar kanske inte träder i kraft omedelbart. Vi kommer att sträva
efter att adressera din begäran så snart som möjligt.

För boende i Kalifornien (enligt krav i Kaliforniens lag), för att få en lista över all personlig information Molson Coors
har avslöjat om dig till tredje parter för direkt marknadsföring under föregående kalenderår, skicka en skriftlig,
undertecknad förfrågan till Molson Coors per e-post till adressen ovan.
För ytterligare information om hur vi säkerställer överensstämmelse med tillämplig EU-lagstiftning om
integritetsskydd och skydd, se avsnittet "Ytterligare information för EU-invånare" nedan.
B. E-post uppdateringar
Om du vill ha en e-postadress borttagen från våra poster, följ anvisningarna för borttagning som ingår i epostmeddelanden du får från oss eller följ processen som anges i avsnitt A ovan.
C. Uppdateringar för mobil marknadsföring (SMS och MMS)
Om du väljer att gå med i en mobil marknadsföringslista, ska du vara medveten om att det vanligtvis finns
meddelanden och datakostnader förknippade med att ta emot SMS (text) eller MMS (multimedia). Dessa kommer
att variera baserat på din trådlösa operatör och plan. Du bör kontakta din mobiloperatör för att avgöra vilka avgifter
som gäller innan du registrerar dig för att få våra uppdateringar via din mobila enhet. Om du vill sluta ta emot
meddelanden från oss på din mobila enhet, svara på meddelandet med "STOPP" (eller annat meddelande i
tillämpliga fall). Du kan också kontakta din mobiloperatör för mer information om hur du tar emot eller stoppar
mobilmeddelanden.
D. Platstjänster
Om du tidigare har aktiverat din dator eller mobilenhet att skicka platsinformation för oss kan du kanske välja bort
att ytterligare låta oss få åtkomst till sådan information genom att ändra inställningarna på din dator eller mobil
enhet eller genom att avinstallera applikationen.
E. Push-meddelanden
Om du vill inaktivera push-meddelanden på din mobila enhet, se inställningarna på den mobila enheten.
F. Tredje parts analys
i.
Google Analytics: För mer information om hur du väljer bort vår användning av Google Analytics
och
vår
användning
av
dess
annonseringsfunktioner
besök
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
and
http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences,
ii.
Quantcast: För mer information om eller för att välja bort Quantcast, besök deras webbplats på
https://www.quantcast.com/opt-out.
iii.
DAA bortväljningssida: Användare kan välja bort ytterligare spårning och målinriktad annonsering,
inklusive Google Analytics och Quantcast, via Digital Advertising Alliance (DAA) opt-out-sida och
Networking Advertising Initiatives (NAI) opt-out-sida på http://www.aboutads.info/choices/ och
http://www.networkadvertising.org/choices/.
14) YTTERLIGARE INFORMATION FÖR BOENDE I EU-LÄNDER
A. Rättslig grund för behandling
All behandling (dvs användning) av din personliga information är baserad på ett av ett antal rättsliga villkor.

Allmänt, kommer dessa att vara:
i.
ii.
iii.
iv.

Ditt samtycke (till exempel att placera cookies som behandlar personlig information eller för
marknadsföring från våra tredje parts partners);
Utförandet av vårt kontrakt med dig (t.ex. för att behandla din betalnings- eller
leveransinformation för att fullgöra din beställning);
Uppfyllelse av en juridisk skyldighet (t.ex. när vi är skyldiga att lämna ut information till en domstol
eller en skattemyndighet); och
Våra legitima intressen, förutsatt att dessa inte åsidosätter dina grundläggande rättigheter och
friheter (t.ex. om vi genomför vår egen direkta marknadsföring till befintliga prenumeranter, med
förbehåll för din rätt att välja bort detta när som helst).

B. Rättigheter för boende i EU-länder
Med förbehåll för tillämplig lag kan du som är bosatt i EU ha några eller alla följande rättigheter avseende din
personliga information:
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Att få en kopia av din personliga information tillsammans med information om hur och på vilken
grund den personliga informationen behandlas;
Att korrigera felaktiga personuppgifter (inklusive rätten att ha fullständig personlig information
slutförd);
Att radera din personliga information (i begränsade omständigheter, där det inte längre är
nödvändigt i förhållande till de syften för vilka den har samlats in eller behandlats);
För att begränsa behandlingen av din personliga information där:
a. Den personliga informationens korrekthet ifrågasätts;
b. Behandlingen är olaglig men du invänder dig mot radering av personlig information;
c. Vi behöver inte längre personlig information men det krävs fortfarande för att upprätta,
utöva eller försvara ett juridiskt krav;
Att ifrågasätta behandling som vi har rättfärdigat utifrån ett legitimt intresse (i motsats till ditt
samtycke eller att utföra ett kontrakt med dig);
För att förhindra oss från att skicka dig direkt marknadsföring;
Att dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av din personliga information (där behandlingen
är baserad på ditt samtycke);
Att invända dig mot beslut som enbart bygger på automatiserad bearbetning eller profilering; och
För att få eller få se en kopia av lämpliga skyddsåtgärder enligt vilka din personliga information
överförs till ett tredje land eller en internationell organisation.

Utöver ovanstående har du rätten att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet (till exempel ICO i
Storbritannien).
I samband med dessa rättigheter, kontakta oss med hjälp av informationen i avsnitt 13. Observera att vi kan begära
bevis på identitet, och vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift där det är tillåtet enligt lag, till exempel om din
begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven. Vi kommer att försöka svara på dina önskemål inom alla
tillämpliga tidsramar.
C. Internationella överföringar för boende i EU-länder

Du bör vara medveten om att vi är ett företag med huvudkontor i USA och din personliga information kommer
rutinmässigt att överföras till och lagras i USA för behandling.
När det gäller både interna överföringar och användningen av dotterbolag, tjänsteleverantörer eller leverantörer,
om personlig information överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), kommer vi att vidta
åtgärder för att se till att informationen får samma skyddsnivå som om det förblev inom EES, inklusive att ingå avtal
om dataöverföring, använda EU-kommissionens godkända standardkontraktsklausuler eller genom att förlita sig
på certifieringssystem som EU - USA: s sekretess-sköld. Du kan ha rätt till detaljer om mekanismerna under vilka
dina uppgifter överförs utanför EES.
15) ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY
Din användning av webbplatserna och fortsatt användning av webbplatserna efter eventuella ändringar av
sekretesspolicyn innebär att du samtycker till villkoren i sekretesspolicyn. Om du inte samtycker till villkoren i denna
sekretesspolicy, använd inte webbplatsen eller ge någon information till oss.
Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy då och då genom att lägga till tillägg eller ändringar på denna sida, så vi
uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sekretesspolicy.

För att hjälpa dig hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar tar vi följande två steg: (i) vi noterar det datum då
integritetspolicyn senast uppdaterades ovan; (ii) när vi gör en väsentlig ändring av sekretesspolicyn, skickar vi
synliga meddelanden om sådana ändringar på webbplatsens hemsida bredvid länken till denna sekretesspolicy eller
skickar vi ett e-postmeddelande till alla användare för vilka Molson Coors (eller lämplig affärsenhet) har personlig
information. Din användning av en webbplats efter publicering av någon reviderad sekretesspolicy ska anses
acceptera den reviderade policyn, så vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn med jämna
mellanrum.

