Ingram Micro Personvernerklæring

Formål og omfang
Denne personvernerklæringen for Ingram Micro (“personvernerklæringen”) styrer hvordan Ingram Micro
Inc., som er en bedrift registrert Delaware, og bedrifter som vi eier eller kontrollerer (“tilknyttede selskaper”)
(samlet “Ingram Micro”, “vi” eller “oss”) samler, bruker, lagrer, behandler, deler og sletter
personopplysninger (som definert i denne personvernerklæringen) som du gir direkte til oss eller som vi
mottar fra dine autoriserte tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, opplysninger som du sender til oss
via nettstedet vårt, som er å finne på domenet ingrammicro.com eller på nettsidene til alle våre tilknyttede
selskaper, som legger ut eller har lenker til denne personvernerklæringen (samlet eller enkeltvis “nettsted”),
som er tilgjengelige gjennom et hvilket som helst medium, herunder datamaskin, mobil eller annen enhet
(samlet ”enhet”).
Ingram Micro gir deg muligheten til å kjøpe eller få tilgang til et utvalg av produkt- og tjenestetilbud som er
gjort tilgjengelige av Ingram Micro og forskjellige tredjepartsleverandører (“tilbud”), både direkte fra Ingram
Micro og via forhandlere og distributører. HVERT TILBUD KAN VÆRE UNDERLAGT
TILBUDSSPESIFIKKE PERSONVERNREGLER, SOM KAN OVERSTYRE BETINGELSENE I DENNE
PERSONVERNERKLÆRINGEN. INGRAM MICRO OPPFORDRER DEG TIL Å LESE NØYE GJENNOM
PERSONVERNERKLÆRINGEN FOR HVERT TILBUD FØR DU GÅR INN PÅ ELLER BENYTTER DEG
AV TILBUDET.
Selv om vi oppfordrer deg til å lese hele denne personvernerklæringen, gir vi her en oppsummering av
noen av de viktigste aspektene ved personvernerklæringen:







Hvert tilbud kan inkludere en egen, spesifikk personvernerklæring. Du bør lese
personvernerklæringen til ethvert tilbud nøye før du går inn på eller benytter deg av tilbudet.
Vi kan samle inn både personopplysninger og andre opplysninger fra deg, gjennom forskjellige
kilder, inkludert personopplysninger som vi har fått fra deg, enten nettbasert eller annet. Vi kan
også kombinere det med opplysninger som vi mottar om deg fra andre kilder, for eksempel
tilknyttede selskaper, offentlig tilgjengelige opplysningskilder (inkludert opplysninger fra dine
offentlig tilgjengelige profiler på sosiale medier), og andre tredjeparter.
Vi vil ikke bruke eller dele dine personopplysninger annet enn som tillatt av denne
personvernerklæringen.
Der det er aktuelt, overholder vi instruksjoner fra deg om bortvelging av visse typer bruk av dine
personopplysninger i denne Personvernerklæringen, for eksempel når du ikke ønsker å motta
markedsføringsrelatert e-postkommunikasjon fra oss.
Vi benytter kommersielt sett rimelige tekniske og organisatoriske kontrollmetoder for å sikre og
beskytte dine personopplysninger, men vi kan ikke forsikre eller garantere at dine
personopplysninger vil være fullstendig trygge mot urettmessig tilegnelse fra hackere eller andre
ondsinnede eller kriminelle aktiviteter.

1. Generelle prinsipper for behandling av personopplysninger
Personopplysninger samles, lagres, behandles og overføres i overensstemmelse med Ingram Micros
etablerte retningslinjer og gjeldende føderale, statlige, lokale og utenlandske lover, regler og forskrifter.
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Ingram Micros prinsipper for behandling av personopplysninger er som følger: (1) Personopplysninger
behandles rettferdig og i overensstemmelse med loven, (2) Personopplysninger innhentes for spesifiserte,
eksplisitte og legitime formål, og blir ikke ytterligere behandlet for inkompatible formål, (3)
Personopplysninger som er innhentet av Ingram Micro er tilstrekkelige, relevante og ikke overskridende i
forhold til formålet de er innhentet for, (4) Personopplysninger innhentet av Ingram Micro er nøyaktige og,
ved behov, holdt oppdaterte etter beste evne, (5) Personopplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang
og behandling ved hjelpe av kommersielt rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak og kontroller,
og (6) Personopplysninger innhentet av Ingram Micro oppbevares som identifiserbare opplysninger kun så
lenge det er nødvendig for å tjene formålet som de Personlige opplysningene ble hentet inn for.
Hvis Ingram Micro foretar behandlingen av personopplysningene for andre formål enn de som er spesifisert
i denne personvernerklæringen, vil Ingram Micro gi beskjed om disse endringene, formålet de personlige
opplysningene vil brukes til og mottakeren av de personlige opplysningene.
2. Opplysninger som Ingram Micro samler inn
Ingram Micro kan samle inn forskjellige typer opplysninger fra deg når du går inn på eller bruker nettstedet:
“Personopplysninger” er alle opplysninger som direkte identifiserer deg, eller opplysninger som på annen
måte under gjeldende lover defineres som “personlig identifiserbare”. Dette inkluderer, men er ikke
begrenset til, fornavn og etternavn, faktura- og boligadresse, kredittkort- og betalingsinformasjon, offentlig
utstedt identitetsnummer, e-postadresse, telefonnummer, kjøpsopplysninger og -historikk, opplysninger om
din geografiske plassering, kontonummer, CV og kombinasjoner av brukernavn og passord som benyttes
for tilgang til nettstedet.
“Ytterligere bruksopplysninger” er alle ytterligere opplysninger som ikke med rimelighet kan forventes å i
seg selv identifisere deg som kilde. Dette inkluderer ikke-brukerspesifikke opplysninger om datamaskinen
din, IP-adressen din, MAC-adressen din (Media Access Control), typen og versjonen av nettleseren du
bruker, skjermoppløsning, hvor du går inn på nettstedet fra, typen operativsystem datamaskinen du bruker
har (Windows eller Mac OS), domenenavnet på nettsiden hvor du kom fra via lenke til nettstedet, eller
nettstedets områder som du besøkte og handlingene du utførte på nettstedet. Vi kan samle inn lignende
opplysninger, for eksempel type og identifikator for enheten du bruker, hvis du går inn på nettstedet via en
mobil enhet.
3. Innsamling av opplysninger
Ingram Micro kan samle inn Personopplysninger og ytterligere bruksopplysninger om deg fra forskjellige
kilder, inkludert for eksempel:
Direkte fra deg. Vi kan innhente personopplysninger direkte fra deg når du frivillig gir dem til oss. Når du for
eksempel kommuniserer med oss over telefon, eller via nettstedet med e-post, nettbasert chat eller
nettforum, når du registrerer konto for å få tilgang til tilbud, registrerer deg for en et arrangement eller for
opplæring, kjøper et tilbud, stiller spørsmål, forsøker å løse problemer angående nettstedet eller tilbudene,
sender inn en jobbsøknad, eller sender inn tilbakemelding og kommentarer.
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Fra andre brukere. Vi kan motta personopplysninger om deg fra andre brukere på nettstedet når de gir
opplysninger til oss. For eksempel kan vi motta opplysninger når andre kommuniserer med deg eller med
oss gjennom nettstedet.
Fra forhandlere og distributører. Vi kan motta personopplysninger om deg fra forhandlere og distributører
som kjøper tilbud fra oss og gir disse tilbudene til deg.
Fra våre selgere. Vi kan motta personopplysninger om deg fra eksterne selgere som gjør tilbud
tilgjengelige gjennom oss.
Fra våre tjenesteleverandører. Vi kan motta personopplysninger om deg fra eksterne tjenesteleverandører
som leverer tjenester gjennom oss. For eksempel, når vi er avhengig av tjenester fra tredjeparter for støtte
på nettstedet eller for å muliggjøre sending av e-poster eller andre meldinger gjennom nettstedet, kan vi
motta personopplysninger om deg fra slike tredjeparter.
Fra tredjepartsleverandører av opplysninger. Ingram Micro kan også motta personopplysninger fra
tredjeparter som har mottatt eller innhentet opplysninger om deg og som har rett til å gi disse personlige
opplysningene til oss. For eksempel, hvis du registrerer deg på nettstedet ved hjelp av en tredjeparts
tjeneste eller gjennom tredjeparts nettside, vil opplysningene du gir til slik tredjepart leveres til oss, slik at vi
kan opprette din konto på nettstedet. Vi kan også inngå kontrakt med tredjeparter hvis oppgave er å levere
opplysninger til bedrifter som vår, for å verifisere visse opplysninger om deg eller motta opplysninger om
deg. Vi kan bruke personopplysningene om deg som vi mottar fra tredjepart utenfor nettstedet, i
overensstemmelse med vilkårene vi etablerer med slik tredjepart. Vi kan også motta personopplysninger
fra offentlig tilgjengelige kilder, slik som åpne offentlige databaser eller andre opplysninger i offentligheten.
Fra tilknyttede selskaper og forretningsenheter. Vi kan motta personopplysninger om deg fra våre
tilknyttede selskaper, uavhengig av hvorvidt disse deler varemerket Ingram Micro. Vi kan også motta
opplysninger om deg fra andre forretningsenheter som også tilbyr produkter eller tjenester under
varemerket Ingram Micro eller et av våre andre varemerker. Vi kan bruke enhver opplysning om deg som vi
mottar fra våre tilknyttede selskaper, i overensstemmelse med vilkårene informasjonen ble innhentet under
av det tilknyttede selskapet eller forretningsenheten.
Gjennom driften av nettstedet. Systemene vi bruker for å tilby nettstedet kan automatisk logge og registrere
ytterligere bruksinformasjon om din bruk av nettstedet. For eksempel kan systemene våre registrere
informasjonen du legger inn på nettstedet, områdene du besøker på nettstedet, aktivitetene dine på
nettstedet, IP-adressen din eller opplysninger om datamaskinen eller programvaren som du bruker for å
komme inn på nettstedet.
4. Informasjonskapsler og andre bruksopplysninger for nettstedet.
Nettstedet kan også automatisk overvåke og samle inn ytterligere opplysninger om hvordan du kommer inn
på, bruker og samhandler med Nettstedet gjennom informasjonskapsler (“cookies”), informasjonskapsler
fra Adobe Flash (flash cookies”), sporingsbilder (“web beacons”) og annen automatisk sporingsteknologi.
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En “informasjonskapsel” er en liten tekstfil som lagres på brukerens Enhet. Informasjonskapsler lar oss
samle inn opplysninger, for eksempel om type nettleser, mengden av tid som brukes på Nettstedet, hvilke
sider som er besøkt samt språkreferanser. Vi og våre tjenesteleverandører bruker informasjonen til
sikkerhetsformål, for å forenkle navigasjonen, effektivisere visning av informasjon og å personliggjøre
opplevelsen din når du bruker nettstedet.
Generelt sett kan de informasjonskapslene som brukes på nettstedet deles inn i følgende kategorier:


Strengt nødvendige informasjonskapsler. Disse er informasjonskapsler som er påkrevd for driften
av nettstedet. De omfatter for eksempel informasjonskapsler som gjør det mulig for deg å logge inn
til sikre områder på nettstedet vårt eller bruke handlekurven.



Informasjonskapsler for analytiske formål og ytelsesformål. Disse er informasjonskapsler som
brukes for analysering av hvordan nettstedet brukes og for overvåking av dets ytelse, hvilket lar oss
forbedre din opplevelse når du bruker nettstedet. Disse informasjonskapslene hjelper oss å tilpasse
innholdet på nettstedet for å reflektere det brukerne synes er mest interessant, samt å identifisere
når det oppstår tekniske problemer med nettstedet. Vi kan også bruke disse opplysningene for å
sette sammen rapporter som hjelper oss å analysere hvordan nettstedet brukes, hva de vanligste
problemene er og hvordan vi kan forbedre nettstedet.



Funksjonelle informasjonskapsler og informasjonskapsler for sporing. Disse informasjonskapslene
gjør det mulig for oss å gjenkjenne tilbakevendende besøkende på sidene våre. Ved å matche en
anonym, tilfeldig generert identifikator sporer slike informasjonskapsler hvor en bruker av nettstedet
kom fra, hvilken søkemotor de har brukt, hvilken lenke de trykket på, hva slags tastatur de brukte
og hvor i verden de befant seg da de gikk inn på nettstedet. Ved overvåking av disse opplysningene
kan vi forbedre nettstedet vårt.



Målrettede informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene registrerer besøket ditt på nettstedet
vårt, sidene du har besøkt og lenkene du har fulgt. Vi bruker disse opplysningene for å gjøre
nettstedet og reklamen som vises der mer relevant for dine interesser. Vi kan også dele disse
opplysningene med tredjeparter med dette som formål.



Økt-baserte informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene brukes under økten hver gang du
besøker og deretter forlater en nettside, eller kort tid deretter. De lagres ikke permanent på Enheten
din, inneholder ingen personopplysninger og hjelper til med å minimere behovet for overføring av
personopplysninger over Internett. Disse informasjonskapslene kan slettes, eller du kan avslå
bruken av dem, men dette vil hindre ytelsen og brukeropplevelsen når du bruker nettstedet. Disse
informasjonskapslene tar også tidsstempler som registrerer når du går inn på nettstedet og når du
går ut igjen.



Varige informasjonskapsler. Denne typen informasjonskapsler lagres på enheten din over en
fastsatt periode (i noen timer, eller noen ganger i et år eller mer) og slettes ikke når nettleseren
lukkes. Varige informasjonskapsler brukes når vi trenger å huske hvem du er også etter at du
avslutter økten på nettleseren. For eksempel kan denne typen informasjonskapsel brukes til å lagre
språkpreferanser slik at de huskes neste gang du besøker nettstedet.
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Du kan velge å godta eller avslå informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk
informasjonskapsler, men du kan vanligvis forandre nettleserens innstillinger for å avslå
informasjonskapsler hvis du foretrekker det. Hvis du foretrekker å ikke godta informasjonskapsler, vil de
fleste nettlesere la deg: (i) endre nettleserens innstillinger, slik at du blir varslet når du mottar en
informasjonskapsel og dermed velge hvorvidt du vil godta den, (ii) deaktivere eksisterende
informasjonskapsler, eller (iii) stille inn nettleseren til å automatisk avslå alle informasjonskapsler. Men
husk at hvis du deaktiverer eller avslår informasjonskapsler, kan det hende at enkelte funksjoner og
tjenester på våre sider ikke fungere som de skal, da vi ikke kan gjenkjenne deg og knytte deg til dine konti.
Dessuten kan det hende at tilbudene vi gir deg når du besøker oss ikke blir så relevante eller
skreddersydde for deg og dine interesser.
En informasjonskapsel fra Adobe Flash (flash cookie) er en fil som ligner på en vanlig informasjonskapsel,
men som kan lagre mer kompliserte opplysninger. Vår bruk av Adobe Flash-teknologi (inkludert Flash
Local Stored Objects (“Flash LSOs”)) gjør det mulig for oss blant annet å gi deg mer detaljerte
opplysninger, tilrettelegge for din videre tilgang til og bruk av nettstedet, og samle og lagre opplysninger om
din bruk av nettstedet. Hvis du ikke ønsker at Flash LSOs skal lagres på datamaskinen din, kan du
forandre innstillingene for Flash-spilleren for å blokkere lagring av Flash LSO med verktøyet som finnes på
Adobe Flashs innstillingspanel for nettstedslagring på Internett. Du kan også kontrollere Flash LSOs ved å
gå til Adobe Flash sitt innstillingspanel for global lagring på Internett og følge instruksjonene (som kan
omfatte instruksjoner som forklarer for eksempel hvordan du sletter eksisterende Flash LSOs (kalt
“informasjion” på Adobes sider), hvordan du forhindrer at Flash LSOs blir plassert på datamaskinen din
uten at du blir spurt, samt (for Flash Player 8 og nyere) hvordan du blokkerer Flash LSOs som ikke leveres
av operatøren av den siden du for øyeblikket befinner deg på). Merk at innstilling av Flash Player for
begrenset godkjennelse av Flash LSOs kan redusere eller hindre enkelte Flash-applikasjoners
funksjonalitet, potensielt inkludert Flash-applikasjoner som brukes i forbindelse med dette nettstedet eller
vårt nettbaserte innhold.
Et sporingsbilde (også kalt en klar piksel eller et pikselmerke) inkluderer et elektronisk bilde som er
innebygd i nettstedets grensesnitt og gjør det mulig for oss å kjenne igjen når du besøker gjeldende
område på nettstedet. Disse kan også brukes i forbindelse med enkelte sider på nettstedet og HTMLformaterte e-postmeldinger for blant annet å spore handlingene til nettstedets besøkende og epostmottakere, måle hvor vellykkede markedsføringskampanjene våre er samt å samle statistikk om
bruken av nettstedet og svarfrekvenser.
Merk at bruken av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi fra Ingram Micros eksterne
tjenesteleverandørers side, ikke er dekket av denne personvernerklæringen. Ingram Micro har ikke tilgang
til eller kontroll over tredjeparters informasjonskapsler. Ingram Micros tjenesteleverandører kan bruke
varige informasjonskapsler for reklame og oppfølgingshenvendelser. Vi kan knytte de innsamlede
opplysningene fra tredjeparts informasjonskapsler til Ingram Micros brukeres personopplysninger og vil
bruke de kombinerte opplysningene i overensstemmelse med denne personvernerklæringen.

5. Bruk av opplysninger
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Ytterligere bruksopplysninger. Ingram Micro kan bruke ytterligere bruksopplysninger på den måten vi finner
det egnet, bortsett fra når annet kreves av gjeldende lov (for eksempel, hvis det kreves at vi behandler slike
opplysninger som personopplysninger). Dette kan inkluderer for eksempel å gi ytterligere
bruksopplysninger til autorisert tredjepart, utvikling av produkter, tjenester eller andre tilbud basert på slike
opplysninger, eller utføring av forskning og analyse ved hjelp av slike opplysninger. Dessuten kan vi bruke
og avsløre opplysninger som ikke er personlig identifiserbare (for eksempel anonymiserte, maskerte eller
avidentifiserte opplysninger) for ethvert formål. Hvis vi kombinerer opplysninger som ikke er personlig
identifiserbare med opplysninger som er det (for eksempel ved å kombinere navnet ditt med din
geografiske plassering), vil vi behandle de kombinerte opplysningene som personopplysninger så lenge de
er kombinerte.
Personopplysninger. Ingram Micro kan bruke personopplysningene dine til en rekke formål («formålene»),
inkludert, men ikke begrenset til:












For å gi brukerne tilbud som enten er forespurt eller kjøpt;
For å kontakte brukerne direkte (for eksempel via e-post) eller indirekte (for eksempel via
internettannonser), med markedsføringmeldinger tilbudt av Ingram Micro og deres
samarbeidspartnere, entreprenører og forretningspartnere;
For å forstå brukerpreferanser, for å kunne forbedre opplevelsen til Ingram Micro sine brukere,
samarbeidspartnere, entreprenører og forretningspartnere;
For å forske på Ingram Micro, partnere, entreprenører og forretningspartneres nettsted sin
effektivitet, markedsføring, reklamering og salgsinnsats;
For å samle inn kontoinformasjonen som brukerne skylder Ingram Micro;
For å behandle bestillinger og betalinger som utføres via nettstedet;
For å utvikle flere tilbud;
For å gjennomføre forskning og analyse;
For å behandle jobbsøknader;
For å overholde rettslige forpliktelser; og
For å administrere de daglige forretningsbehovene våre.

Vi kan kombinere og forbedre dine innsamlede personopplysningene med annen informasjon vi mottar fra
tredjeparter. Vi kan også kombinere og forbedre personopplysningene ved å benytte oss av ytterligere
bruksinformasjon. I hvert tilfelle kommer vi til å behandle den kombinerte informasjonen som
personopplysninger, og bruke den i samsvar med denne personvernerklæringen.
I tillegg kan vi bruke de innsamlede personopplysningene om deg, som vi hentet gjennom nettstedet, for å
utvikle ytterligere bruksinformasjon. Vi tar rimelige tiltak for å forsikre oss om at den ytterligere
bruksinformasjonen ikke er identifiserbar og at den ikke kan bli brukt til å gjenkjenne deg, bortsett fra for
svindelkontroll og saker som er relatert til den gjeldende loven. Dette inkluderer, for eksempel, lagring av
ytterligere bruksinformasjon, som skal holdes separat fra personopplysninger. Når vi genererer ytterligere
bruksinformasjon fra personopplysninger, forsøker vi å ikke gjøre informasjonen om til personopplysninger
(dvs. å gjøre den personlig identifiserbar). Vi kan imidlertid kombinere og forbedre bruksinformasjonen med
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annen ytterligere bruksinformasjon (inkludert informasjonen vi mottar tredjeparter), og bruke denne
informasjonen i samsvar med denne personvernerklæringen.
6. Informasjonsdeling
Vi kan dele dine personopplysninger som følger:
Tredjepartsleverandører. Ingram Micro kan dele personopplysninger med tredjepartsleverandørene som
tilbud tilgjengelig via oss.
For eksempel kan vi dele personopplysningene dine med en
tredjepartsleverandør hvis du handler eller ser på et tilbud hos oss, eller en Ingram Micro-forhandler eller
distributør.
Forhandlere og distributører. Ingram Micro kan dele personopplysningene dine med forhandlere og
distributører som kjøper tilbud, tilgjengelig via nettstedet. For eksempel kan vi dele personopplysningene
dine hvis du kjøper et tilbud hos en forhandler eller distributør.
Tredjeparts tjenesteleverandører. Ingram Micro kan gi personopplysningene dine til en tredjepart som tilbyr
tjenester som hjelper nettstedet vårt, og for å oppnå målene våre. Disse tredjepartene kan for eksempel
omfatte leverandører av kundeservice, betalingsbehandling, e-poststøtte, vertsorganisering, ledelse,
vedlikehold, informasjonsanalyse, tilbudsutførselse, leveranse eller andre tjenester som vi mottar under
funksjonsutleie. Vi vil kreve at disse tredjepartene kun bruker personopplysningene dine til slike formål, og
beskytter personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lov.
Forretningspartnere og forretningsenheter. Ingram Micro kan dele personopplysningene dine med våre
forretningspartnere, uavhengig av om de deler Ingram Micro-merket. Vi kan også dele
personopplysningene dine med andre forretningsbransjer som også tilbyr produkter eller tjenester under
Ingram Micro-merket, eller et av de andre merkene våre. Våre partnere og forretningsenheter vil kun bruke
personopplysningene vi deler med dem på en måte som er i overenstemmelse med denne
personvernerklæringen.
Andre brukere. Ingram Micro kan dele personopplysningene dine med andre brukere når du velger å
samhandle med disse brukerne (eller ber om at vi henvender oss til dem på dine vegne) gjennom
nettstedet. Dette kan omfatte tilrettelegging av kommunikasjon med andre brukere, eller muliggjøre
opplasting av personopplysninger til områder på nettstedet som er tilgjengelige av andre brukere. Du bør
være oppmerksom på at enhver personopplysning (eller annen informasjon) som du oppgir på nettstedet,
kan leses, samles og brukes av andre som har tilgang til dem.
Rettshåndhevelse og sikkerhet. Ingram Micro kan dele personopplysningene dine med offentlige organer
som arbeider med å opprettholde loven, eller andre statlige tjenestemenn, hvis det gjelder en kriminell
etterforskning, påstått ulovlig aktivitet eller reguleringstilsyn. Ingram Micro kan dele personopplysningene
dine etter lovmessig anmodning, uansett om det er på grunn av stevning, rettsorde, andre juridiske
prosesser, eller fordi vi mener det er nødvendig å utøve eller håndheve rettighetene våre, for å forsvare
oss mot potensielle eller juridiske krav mot oss. Ingram Micro kan oppgi personopplysningene dine hvis vi
mener at en slik handling er nødvendig for å forsvare oss, våre rettigheter, eiendom, interesser og
sikkerheten til Ingram Micro, brukerne våre, forhandlere og leverandører eller andre tredjeparter, eller for å
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handle under akutte forhold for å beskytte sikkerheten til Ingram Micro, våre ansatte eller et medlem av
offentligheten.
Kjøp og salg av eiendeler. Hvis Ingram Micro overfører deler av nettstedet, eller eierskap/kontroll av deler
av Ingram Micro, enten ved overtakelse, sammenslåing, omorganisering eller annen disposisjon av hele
eller deler av selskapet, eiendeler eller aksjene våre (også i tilfelle vi går konkurs eller ved lignende
hendelser), kan vi overføre personopplysningene dine til tredjeparten, forutsatt at personopplysningene
dine brukes av tredjeparten med henhold til den gjeldende loven.
7. Sikkerhet for personopplysninger
Ingram Micro bruker både kommersielt rimelige tekniske og tilretteleggende kontoller og tiltak, for å sikre
og beskytte personopplysningene dine fra uautorisert tap, misbruk og avsløring. Dessverre kan ikke data
som overføres, eller som er tilgjengelig på nettet garanteres å være 100 % sikkert. Som et resultat av at
Ingram Micro forsøker å beskytte alle personopplysningene dine, kan de ikke forsikre eller garantere at alle
personopplysningene er fullstendig beskyttet mot misbruk av hackere eller andre kriminelle aktiviteter, eller
om det skulle oppstå en feil på maskinvare, programvare eller et telekommunikasjonsnettverk. Ingram
Micro varsler deg dersom det oppdages et sikkerhetsbrudd som omfatter dine identifiserbare
personopplysninger (som definert av gjeldende utenlandske føderale, statlige og lokal lover) lagret hos oss.
Ved å dele e-postadressen din, gir du uttrykk for at du ønsker å motta elektronisk varsel fra oss i tilfelle det
forekommer et sikkerhetsbrudd.
8. Tilgang til personopplysninger
Hvis du kontakter Ingram Micro og ber om at Ingram Micro gir deg tilgang til personopplysningene dine,
eller at de skal slettes fra systemene og registrene til Ingram Micro, i henhold til denne
personvernerklæringen og gjeldende lov, vil Ingram Micro gjennomføre rimelige tiltak for å respektere
forespørselen din. På grunn av tekniske begrensninger, og det faktum at Ingram Micro tar
sikkerhetskopierer av systemene sine, kan personopplysningene dine fortsatt ligge i systemet til Ingram
Micro etter at de slettes, og du kan ikke forvente at personopplysningene dine vil være fullstendig slettet fra
systemene til Ingram Micro hvis forespørselen din om sletting aksepteres.
Hvis personopplysningene dine endres, kan du endre, oppdatere og slette dem via nettstedet, eller ved å
kontakte oss som angitt i denne personvernerklæringen.
Ingram Micro forbeholder seg retten til å avslå forespørsler om tilgang/sletting av personopplysninger: (1)
avsløring eller sletting av den forespurte informasjonen er ikke påkrevd eller tillatt etter gjeldende lov, eller
(2) forespørselen er, etter eget skjønn, Ingram Micro, gjentakende eller til besvær.
Hvis informasjonen ikke kan avsløres, må parten som sendte forespørselen få vite årsakene til at det ikke
kan oppgis.
For å beskytte seg mot falske forespørsler om tilgang til informasjonen, må Ingram Micro forbeholde seg
retten til å kreve tilstrekkelig informasjon for å kunne bekrefte identiteten til parten som sendte
forespørselen, før tilgangen blir gitt.
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9. Nøyaktighet
Det er ditt ansvar å gi Ingam Micro nøyaktige personopplysninger. Med unntak av det som er angitt i denne
personvernerklæringen, skal Ingram Micro kun bruke personopplysninger på måter som er i samsvar med
formålene som de ble samlet inn for, og at de deretter blir godkjent av deg. Ingram Micro skal gjennomføre
nødvendige tiltak for å forsikre at personopplysningene er nøyaktige, fullstendige, aktuelle og relevante for
den tilsiktede bruken.
10. Oppbevaring
Vi beholder personopplysningene dine i den tiden som er nødvendig for å oppfylle formålene som er
beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves, tillates etter
loven eller oppfyller en juridisk forpliktelse.
11. Ytterligere forskrifter
Barn. Nettstedet er kun beregnet for personer som er 18 år og eldre, og er dermed ikke rettet mot barn
under 13 år. Ingram Micro oppsøker eller samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 13 år.
Ikke spor. Enkelte nettlesere og andre enheter du kan bruke for å tilgang til nettstedet, kan tillate deg å
angi i preferansene dine at du ikke ønsker å bli sporet på nettet. For tiden reagerer ikke nettstedet på «ikke
spor»-signaler. Vi endrer ikke opplevelsen av nettstedet, ei endrer vi personopplysningene som vi samler
fra deg via nettstedet, basert på om en slik preferanse er angitt eller ikke.
Dine personvernrettigheter i California. Loven i California gir innbyggerne rett til å be om at bedrifter
forteller dem hvordan personopplysningene deres har blitt delt med tredjeparter, med
markedsføringsformål. I henhold til loven i California, inneholder «personopplysninger» navn, signatur,
personnummer, fysisk beskrivelse, adresse, telefonnummer, passnummer, førerkort eller ID-kortnummer,
forsikringsnummer, utdannelse, ansettelse, ansettelseshistorie, kontonummer, kredittkortnummer,
debetkortnummer, annen finansiell informasjon, medisinsk informasjon eller informasjon om
helseforsikring. Det finnes et unntak for dette kravet, for bedrifter som har innført og offentliggjort en
grunnregel i personvernreglene sine, om å ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter med et formål
om direkte markedsføring, dersom personen har utøvd muligheten til å la være å oppgi
personopplysningene deres til en tredjepart for slike formål. Vi har vedtatt en grunnregel som gir deg
muligheten til å unnlate utleveringen av personopplysninger til tredjeparter for direkte
markedsføringsformål, og faller dermed innenfor dette unntaket. For å unngå at vi deler
personopplysningene dine med tredjeparter for direkte markedsføringsformå kan du kontakt med oss på:
legaldept@ingrammicro.com.
EUs personvernrettigheter. Kontrolløren for alle personopplysninger som behandles av oss, er en Ingram
Micro-tilknytning i EØS-land eller Sveits, som samler inn personopplysningene. Hvis du har spørsmål om
personopplysningene du har oppgitt til den respektive tilknytningen, vennligst ta kontakt med den aktuelle
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tilknytningen. Du har ikke direkte tilgang til personopplysningene som er lagret i våre servere. Hvis du
ønsker å endre eller slette personopplysningene dine, eller ønsker å vite hvilke personopplysninger som er
lagret, vennligst kontakt oss på: legaldept@ingrammicro.com. Vi vil forsøke å svare deg i løpet av 15
virkedager. Alle personopplysninger som mottas og lagres av Ingram Micro, slettes etter 5 år, med unntak
av personopplysninger i dokumenter og filer som vi beholder over en lengre periode, i henhold til gjeldende
lover. For eksempel kan vi ikke slette personopplysninger som vises i momsfakturaer før vi kan slette
fakturaene fra systemene våre.
Overholdelse av lokale lover. Denne personvernerklæringen er ment å veilede Ingram Micro, med hensyn
til personopplysningene som er samlet fra eller om deg, på dette nettstedet. Selv om denne
personvernerklæringen gjelder personopplysninger generelt, kan de lokale lovene og reglene, og forskrifter
for jurisdiksjoner som gjelder for Ingram Micro («lokale lover»), kreve standarder som er strengere enn
denne personvernerklæringen, og i et slik tilfelle vil Ingram Micro overholde gjeldende lokale lover.
Spesifikke personvernregler kan vedtas for å møte de spesifikke personvernkravene til bestemte
jurisdiksjoner.
Grenseoverskridende dataoverføring. Personopplysningene dine kan lagres og behandles i ethvert land
hvor vi har fasiliteter eller tjenesteleverandører, og ved å bruke nettstedet vårt, og ved å samtykke (når det
er påkrevd av loven), godtar du overføring av personopplysningene dine, til land utenfor oppholdslandet
ditt, inkludert USA, som har andre forskrifter for databeskyttelse enn i ditt land.
Grenseoverskridende dataoverføring fra EU. Ingram Micro bruker godkjente kontraktbetingelser for
internasjonal overføring av personopplysninger for personopplysninger samlet inn i EØS-land og Sveits, og
blir overført av Ingram Micro i en annen jurisdiksjon. Ingram Micro har juridiske selskap rundt omkring i
verden i forskjellige jurisdiksjoner, og hvert selskap er ansvarlig for personopplysningene som samles,
kontrolleres og behandles i henhold til loven i sitt respektive land, på vegne av Ingram Micro. For eksempel
kan personopplysninger som er samlet inn fra kunder, oppbevares på servere i USA eller andre land.
Sensitive opplysninger. Med mindre vi ber om annet, ber vi om at du ikke oppgir personopplysninger (for
eksempel informasjon knyttet til rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion, helse, kriminell
bakgrunn eller medlemskap i fagforening) på nettstedet, eller til oss generelt. I tilfeller der vi ber deg om å
oppgi sensitive personopplysninger, gjør vi det kun med samtykke fra deg.
Tredjeparters nettsteder. I tillegg til å gi tilbud, kan nettstedet inkludere lenker til andre nettsteder og
nettjenester. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for nettstedene, tjenestene, og
personvernpraksisen til disse nettstedene og tjenestene kan avvike fra de som er beskrevet i denne
personvernerklæringen. Hvis du oppgir personopplysninger til noen av de andre nettstedene eller
tjenestene, kan personopplysningene dine bli styrt av personvernreglene som gjelder disse nettstedene og
tjenestene. Ingram Micro oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernreglene for
nettsidene/tjenestene du besøker/bruker.
Overholdelse. Ingram Micro bruker en metode for selvbedømmelse, for å verifisere at
personvernerklæringen er korrekt, og omfatter informasjonen som skal dekkes, i tillegg til at den er
fremtredende, implementert og tilgjengelig.
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Hvis du mener at personopplysningene dine har blitt avslørt, eller behandlet i strid med denne
personvernerklæringen, så oppfordrer Ingram Micro deg til å fremme eventuelle bekymringer ved hjelp av
kontaktinformasjonen som er oppgitt i denne personvernerklæringen. Ingram Micro vil utføre en
etterforskning og forsøke å løse eventuelle klager og feider, angående bruk og utlevering av
personopplysninger.
Revisjoner. Ingram Micro kan, fra tid til annen, revidere denne personvernerklæringen etter eget skjønn, for
å reflektere endringer i forretningspraksisen vår. Hvis vi reviderer denne personvernerklæringen, vil vi
varsle deg ved å legge ut den oppdaterte personvernerklæringen på dette nettstedet. Endringer i
personvernerklæringen vil tre i kraft, og gjelde for den innsamlede informasjonen fra datoen som Ingram
Micro legger ut den reviderte personvernerklæringen på nettstedet. Din vedvarende aktiviteten på
nettstedet etter at endringen er trådt i kraft, vil være din godkjennelse av eventuelle endringer.
Spørsmål. Hvis du har spørsmål eller er usikker ang. denne personvernerklæringen, personvernspraksisen
til Ingram Micro, innsamling av dine personopplysninger, eller om du ønsker å få tilgang til dine
personopplysninger, så kan du kontakte oss på: https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx eller
legaldept@ingrammicro.com. Hvis vi har behov for å kontakte deg ang. eventuelle problemer eller
bekymringer som involverer denne personvernerklæringen, personopplysningene dine eller nettstedet, så
har vi muligheten til å gjøre det via e-post, telefon eller den fysiske adressen du har oppgitt.
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