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H&M GROUPS MEDDELELSE OM BESKYTTELSE 

AF PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for kunder hos H&M Group, herunder 
nuværende, tidligere, potentielle kunder, brugere og modtagere af et produkt eller en tjeneste, som vi tilbyder, 
besøgende på vores officielle websteder eller butikker eller medlemmer af vores loyalitetsprogrammer eller 
fællesskaber. 

H&M Group er et selskab, der er tilknyttet H & M Hennes & Mauritz AB og dets brands H&M, COS, Weekday, 
Monki, H&M HOME, & Other Stories og Arket.  

Hvad er personlige oplysninger? 

Personlige oplysninger er enhver form for information, der direkte eller indirekte kan tilskrives dig. Eksempler 
på personlige oplysninger er navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger og 
indkøbsordre. Brugshistorik, IP-adresse, medlems-ID er også eksempler på personlige oplysninger, så det kan 
være andre typer oplysninger, du giver, når du kontakter vores kundeservice. 

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personlige 

oplysninger?

Da H&M Group består af forskellige selskaber (juridiske enheder), afhænger det af det formål, som dine 
personlige oplysninger indsamles til, hvilket selskab der er ansvarligt for behandlingen af dine 
personoplysninger.  

Det er den svenske virksomhed H & M Hennes & Mauritz GBC AB, Mäster Samuelsgatan 46, 106 38 Stockholm, 
Sverige, der er ansvarlig for størstedelen af den behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne 
meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. For visse behandlingsformål er det dog H & M Hennes & 
Mauritz A/S, Amagertorv 25, 3. th., 1160 Copenhagen K, Danmark, der er den ansvarlige virksomhed. For hvert 
specifikt behandlingsformål vil du blive informeret om, hvilken enhed der er ansvarlig for behandlingen af dine 
personoplysninger. 

De navngivne H&M Group-selskaber (dataansvarlig(e)) ovenfor omtales i hele denne fortrolighedserklæring 
individuelt eller kollektivt som "vi" eller "os". 

Hvornår kan vi behandle dine personlige oplysninger? 

Vi må ikke indsamle, behandle, bruge eller opbevare personlige oplysninger uden et gyldigt lovligt grundlag. 
Retmæssigheden kan udledes af følgende grundlag: 
 

• Samtykke: Når du giver os dit samtykke, behandler vi dine personlige oplysninger til det specifikke 

formål, som du har givet dit samtykke til. Dette grundlag anvendes f.eks., når du beder os om at sende 

dig et af vores nyhedsbreve med tilbud og stilopdateringer. 

• Kontrakt:  Når vi stiller produkter og tjenester til rådighed for dig, behandler vi dine personlige 

oplysninger, som er nødvendige for at opfylde en kontrakt (f.eks. en købsaftale) med dig og for at 

opfylde eventuelle forpligtelser, der følger med denne kontrakt. 

• Legitim interesse: Vi kan behandle dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for vores 

legitime interesser, og når disse interesser ikke opvejer dine egne rettigheder og interesser. Dette 

dækker behandling til formål som vores kundeservicesupport, forbedring eller udvikling af vores 

produkter og tjenester og sikkerhedsformål, herunder forebyggelse af svindel. 

• Lovkrav: Når det er nødvendigt for os at behandle dine personlige oplysninger for at opfylde vores 

juridiske forpligtelser i det land, hvor vi driver virksomhed. 
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For hvert enkelt formål med behandling af personoplysninger vil vi informere dig om, hvilket af de ovennævnte 
lovlige grundlag der vil gælde. 

 

Hvordan behandler vi dine personlige oplysninger og hvorfor? 

Afhængigt af hvordan du interagerer med os, eller hvilken type tjeneste du bruger, behandler vi dine 
personoplysninger til følgende formål: 
 

Onlineshopping 
Formål med behandlingen Type af personlige oplysninger 

At kunne behandle din købsordre og håndtere 
betalingstransaktioner (herunder Klarna-kredit, hvis det er 
relevant). 
 
At kunne administrere dine leverancer, reklamationer, 
garantisager, returneringer og tilbagebetalinger på en sikker og 
effektiv måde og for at kunne give dig oplysninger om detaljerne 
og status for sådanne sager.  
 
At kunne levere og følge op på de ønskede tjenester, herunder 
rabatkoder, på webstedet eller appen, identificere og kontakte dig, 
når det er nødvendigt. 

• Kontaktoplysninger (f.eks. 
telefonnummer, e-
mailadresse, 
leveringsadresse) 

• Medlems-ID (hvis relevant) og 
transaktionsdata 

• Betalingsdata 

Ansvarlig enhed (dataansvarlig): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Lovligt grundlag:  Når vi stiller produkter og tjenester til rådighed for dig, behandler vi dine personlige 
oplysninger, som er nødvendige for at opfylde en kontrakt med dig og for at opfylde alle forpligtelser, der 
følger af denne kontrakt, uanset om kontrakten vedrører en købsordre og betaling eller brugen af andre 
tjenester, der leveres af os eller af tredjeparter. Når du skal foretage en returnering eller gøre krav på en 
forbrugerrettighed, behandler vi dine personlige oplysninger for at opfylde forpligtelser, der er afledt af 
indgåelsen af en kontrakt med os, uanset om kontrakten vedrører en købstransaktion eller brugen af andre 
tjenester, der leveres af os eller af tredjeparter. Til ethvert andet formål, der er nævnt heri, er behandlingen 
af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse som virksomhed. 

Opbevaringstid: Vi opbevarer og behandler ikke dine personlige oplysninger længere end nødvendigt for at 
kunne opfylde vores kontraktmæssige og forbrugermæssige forpligtelser. 

 

Shopping i butikken 
Formål med behandlingen Type af personlige oplysninger 

At kunne behandle din købsordre og håndtere 
betalingstransaktioner (herunder Klarna-kredit, hvis det er 
relevant). 
 
At kunne administrere dine leverancer, reklamationer, 
garantisager, returneringer og tilbagebetalinger på en sikker og 
effektiv måde og for at kunne give dig oplysninger om detaljerne 
og status for sådanne sager.  
 
At kunne levere de ønskede tjenester på webstedet eller appen, 
identificere og kontakte dig, når det er nødvendigt. 

• Kontaktoplysninger (f.eks. 
telefonnummer, e-
mailadresse, 
leveringsadresse) 

• Medlems-ID og 
transaktionsdata 

• Betalingsdata 

Ansvarlig enhed (dataansvarlig): H & M Hennes & Mauritz A/S 

Lovligt grundlag:  Når vi stiller produkter og tjenester til rådighed for dig, behandler vi dine personlige 
oplysninger, som er nødvendige for at opfylde en kontrakt med dig og for at opfylde alle forpligtelser, der 
følger af denne kontrakt, uanset om kontrakten vedrører en købsordre og betaling eller brugen af andre 
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tjenester, der leveres af os eller af tredjeparter. Når du skal foretage en returnering eller gøre krav på en 
forbrugerrettighed, behandler vi dine personlige oplysninger for at opfylde forpligtelser, der er afledt af 
indgåelsen af en kontrakt med os, uanset om kontrakten vedrører en købstransaktion eller brugen af andre 
tjenester, der leveres af os eller af tredjeparter. Til ethvert andet formål, der er nævnt heri, er behandlingen 
af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse som virksomhed. 

Opbevaringstid:  Vi opbevarer og behandler ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt for at 
kunne opfylde vores kontraktmæssige og forbrugermæssige forpligtelser.  

 

Markedsføring og kampagner 
Formål Type af personlige oplysninger 

At kunne generere og distribuere markedsføringsmaterialer såsom 
nyhedsbreve, herunder stil- og shoppinganbefalinger, push-
notifikationer og markedsføringsundersøgelser via flere 
kommunikationskanaler. 

At kunne give dig en personlig onlineoplevelse. 

• Kontaktoplysninger (f.eks. 
telefonnummer, e-
mailadresse, 
leveringsadresse) 

• Medlems-ID (hvis relevant) 

• IP-adresse 

• Brugergenererede data (f.eks. 
køb, klik og browserhistorik). 

Yderligere oplysninger. Markedsføring og kampagner vil blive sendt og vist til dig i henhold til dine 
præferencer via e-mail, tekstbeskeder og post samt vist i din mobilapp, sociale mediekanaler eller 
webbrowser. 

Vi giver dig også en personlig onlineoplevelse ved at give dig personlig markedsføring baseret på dine 
interaktioner med os og analyser af din kundeadfærd på vores websteder, f.eks. din købs- og 
browserhistorik. 

Reklamepartnere. Vi samarbejder med forskellige udbydere af sociale medier, søgemaskiner og 
reklamenetværk ("reklamepartnere") for at være mere effektive i vores markedsføring. 

H&M samarbejder med reklamepartnere som [Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest og YouTube] om 
reklame på sociale netværk og med [Google] for onlinereklamenetværk såsom [Google Ads og Google 
Marketing Platform]. 

Vi samarbejder også med Rakuten om affilieret (influencer) markedsføring og om at drive trafik til vores 
websteder. 

Sådan fungerer det: Reklamepartnere bruger data leveret af os og indsamlet fra cookies og andre 
sporingsteknologier til at forudsige dine præferencer og interesser og tage højde for dette, når du opretter 
din personlige annonce. Dette er standardpraksis i branchen og kaldes almindeligvis "retargeting". 
Retargeting giver os mulighed for at køre relevante reklamekampagner til dig og måle effektiviteten og 
rækkevidden af reklamematerialerne. Det hjælper os også med at måle reklamepartnernes præstationer og 
kampagnernes effektivitet. 

Reklamepartnere bruger cookies og lignende teknologier til at spore din brug af vores websteder og 
tjenester ved at få adgang til data, der er gemt på din enhed eller i apps. 

Vores reklamepartnere gør os i stand til at identificere og interagere med den rigtige målgruppe for at skabe 
og distribuere personligt tilpasset markedsføringsindhold på tværs af platforme og tjenester. For at kunne 
vælge det indhold, der passer til dine interesser, kan vi bruge oplysninger fra dig, da du tilmeldte dig et 
nyhedsbrev eller oprettede en konto, et medlemskab eller foretog et køb hos os. Vi kan dele disse 
oplysninger og en kundeidentifikator, f.eks. en krypteret e-mailadresse eller et enheds-ID, med vores 
reklamepartnere. Formålet er at vise dig relevante annoncer på tredjepartswebsteder og -apps. For at gøre 
dette afstemmer vi dine oplysninger med tredjepartens database. Hvis der findes et match, modtager du 
relevant reklameindhold i dit feed eller i din søgemaskine. Hvis der ikke findes noget match, tilintetgøres 
dine oplysninger på sikker vis.  Dine personlige oplysninger håndteres på en sikker måde ved hjælp af en 
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teknik, der kaldes hashing.  Denne sikrer, at dine oplysninger krypteres på en måde, der gør dem ulæselige 
for andre end modtageren til det eksplicitte angivne formål. 
Hver reklamepartner er ansvarlig for deres del af behandlingen som dataansvarlig, herunder eventuel 
overførsel af personoplysninger til lande uden for EØS. 

Ansvarlig enhed (dataansvarlig): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Lovligt grundlag: Vi indhenter dit samtykke,  når du tilmelder dig personlige nyhedsbreve og tekstbeskeder. 

Vi vil også bede om dit samtykke vedrørende markedsføring, der er baseret på cookie-data eller andre 
sporingsteknologier. Når vi deler dine personlige oplysninger med reklamepartnere med henblik på 
optimering af annoncering, behandler vi dine personlige oplysninger på baggrund af vores legitime interesse 
som virksomhed. Hvis du er medlem, kontohaver eller abonnent, kan du høre fra os via andre kanaler, f.eks. 
på sociale medier. I forbindelse med denne behandling påberåber vi os vores legitime interesse som 
virksomhed for at fremme vores markedsføring over til dig. 

Opbevaringstid: Vi behandler ikke dine oplysninger længere end nødvendigt for at kunne give dig 
markedsføring og kampagner. Vi ophører med at behandle dine data til markedsføringsformål, når du har 
lukket din kundekonto eller dit medlemskab og/eller aktivt afviser yderligere markedsføringskommunikation 
fra os. 

 

Medlemskabsprogram (hvis relevant) 

H&M Groups forskellige brandmedlemskabs-/loyalitetsprogrammer er yderligere beskrevet i Vilkår og 
betingelser på hvert brands officielle hjemmeside. 
 

Formål Type af personoplysninger 

At kunne give dig vores medlemsprogrammer og en 
skræddersyet oplevelse af vores brands, herunder personlige 
tilbud, kampagner og anbefalinger, tjenester, arrangementer og 
meget mere, der organiseres af os eller vores 
partnervirksomheder.  

At kunne oprette, administrere og holde dit medlemskab 
opdateret og altid aktuelt og for at give dig alle de fordele og 
belønninger, du har fået tildelt.  

At kunne give dig din købshistorik, oplysninger om dine ordrer og 
din medlemsstatus. 

At kunne sende dig invitationer til kommende arrangementer, 
konkurrencer og kundeundersøgelser.   

At kunne kontakte dig og handle i tilfælde af manglende 

overholdelse af betingelser og vilkår for medlemskab eller i 
tilfælde af mistanke om svigagtig  adfærd.  

• Kontaktoplysninger såsom 
navn, adresse, e-mailadresse og 
telefonnummer 

• Fødselsdato 

• Præference for køn 

• Medlems-ID 

• IP-adresse 

• Brugergenererede data (f.eks. 
køb, klik og browserhistorik). 

 
Indkøbsordre og betalingsdata kan 
bruges til at opdage manglende 
overholdelse af medlemsbetingelserne 
og til at registrere onlinetab og svindel. 
 

Ansvarlig enhed (dataansvarlig): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Lovligt grundlag: Behandlingen af dine personlige oplysninger for at oprette og administrere din 
medlemskonto og for at give dig medlemskabets personlige tjenester er nødvendig for at opfylde 
medlemskabsaftalen.  
Behandling af dine personlige oplysninger til at sende dig tilbud, stilopdateringer, bonuskuponer, 
fødselsdagstilbud og særlige invitationer til salg og arrangementer via e-mail er baseret på dit samtykke til at 
modtage markedsføring fra os. 
Til ethvert andet formål, der er nævnt heri, er behandlingen af dine personlige oplysninger baseret på vores 
legitime interesse som virksomhed. 

Opbevaringstid: Vi opbevarer og fortsætter med at behandle dine personlige oplysninger så længe, som det 
er nødvendigt for at opfylde medlemskabsaftalen. Du har ret til at opsige dit medlemskab til enhver tid. Hvis 
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du vælger at gøre det, ophører dit medlemskab, og dine personlige oplysninger slettes. Vi opbevarer dine 
personlige oplysninger i en længere periode, hvis der er lovkrav eller hvis der er en igangværende tvist. 

 

Min konto (hvis relevant) 
Hvor medlemskab/loyalitetsprogram ikke er tilgængeligt, tilbyder vi dig en personlig konto for at kunne give dig 

en problemfri shoppingoplevelse.  

Formål Type af personoplysninger 

At være i stand til at oprette og administrere din konto, såsom at 
identificere og certificere dig som bruger af kontoen. 

At kunne gøre dine købsoplysninger og din købshistorik 
tilgængelige for dig og give dig en personlig kontooplevelse og 
bevilgede tjenester. 

• Kontaktoplysninger såsom 
navn, e-mailadresse og 
telefonnummer 

• Fødselsdato 

• Købshistorik 

• Brugergenererede data (f.eks. 
købs-, klik- og browserhistorik). 
 

Hvis du har meldt dig til at modtage 
markedsføring og kampagner, bruger vi 
dine kontooplysninger til at gøre den 
markedsføring, du modtager fra os, 
mere relevant for dig. 
 

Ansvarlig enhed (dataansvarlig): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Lovligt grundlag: Behandlingen af dine personlige oplysninger til din konto er baseret på dit samtykke, når 
du opretter din konto. Behandlingen af dine personlige oplysninger for at give dig bevilgede tjenester og en 
personlig kontooplevelse såsom produktanbefalinger er baseret på vores legitime interesse som 
virksomhed.  

Opbevaringstid: Vi bruger ikke dine personlige oplysninger længere end nødvendigt for at gøre kontoen 
tilgængelig for dig. Personlige oplysninger, der udelukkende indsamles og anvendes med henblik på at give 
dig en konto, slettes ved opsigelse. 

 

Kundeservice 
Formål Type af personoplysninger 

At kunne håndtere dine spørgsmål, klager og garantisager og 
yde teknisk support samt forbedre kundeoplevelsen. 
 
Om nødvendigt at kunne kontakte dig via e-mail, telefon, 
sociale medier eller på anden vis som svar på dine 
forespørgsler vedrørende bestilling, levering eller returnering 
eller for at anmode om din deltagelse i en 
kundeundersøgelse. 

• Kontaktoplysninger såsom navn, e-
mailadresse og telefonnummer 

• Medlems-iD og interaktionslog 

• Brugergenereret indhold, såsom e-
mails og chatudskrift 

 
For at kunne behandle din sag kan vi være 
nødt til at få adgang til og anvende dine 
transaktionsdata som ordre-, betalings- og 
leveringsoplysninger. 
 
For at støtte uddannelse og udvikling af 
medarbejdere kan vi lejlighedsvis lytte med 
på dine opkald og samtaler, når du er i 
kontakt med os. 

Ansvarlig enhed (dataansvarlig): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Retsgrundlag: Behandlingen af dine personoplysninger for at give dig den bedst mulige kundeservice er 
baseret på vores legitime interesse som virksomhed. Før vi optager samtaler med dig, vil vi altid bede om dit 
samtykke. 
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Opbevaringstid:  Vi opbevarer dine data så længe, som vi har brug for for at kunne hjælpe dig med din sag 
og for at kunne håndtere eventuelle juridiske krav fra dig som kunde. Vi kan fortsat opbevare og bruge dine 
data, hvis vi har udestående forpligtelser over for dig eller af andre grunde er forhindret i at slette dem. 

 

Konkurrencer og events 
Formål Type af personoplysninger 

At kunne administrere og følge op på konkurrencer og event, 
f.eks. bekræfte deltagelse, kontakte vindere, levere og følge 
op på præmieudleveringer, kontakte dig med relevante 
oplysninger om konkurrencen og/eller eventen og give dig 
adgang til det sted, hvor eventen afholdes. 
 
At kunne markedsføre vores arrangementer, forbedre vores 
tjenester, markedsføring, kunderelationer og oplevelser og 
planlægge bedre fremtidige arrangementer og 
deltageroplevelser. 
 

• Kontaktoplysninger såsom navn, 
adresse, e-mailadresse og 
telefonnummer 

• Oplysninger indsendt i 
konkurrencen 

• Foto/video 
 

Vi filmer og fotograferer nogle gange under 
vores arrangementer, og indholdet vil blive 
brugt til at markedsføre vores tjenester og 
promovere fremtidige arrangementer på 
vores websted, sociale medier og i 
markedsføringsmaterialer. Vi vil også bruge 
indholdet til internt brug. Du vil få besked, 
hvis vi har til hensigt at fotografere/filme til 
en  
event. Der vil altid være fotofri zoner for at 
gøre det nemmere for dig. 
 

Ansvarlig enhed (dataansvarlig): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Retsgrundlag: Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at stille en konkurrence eller en 
event til rådighed for dig er baseret på vores legitime interesse som virksomhed. 

Opbevaringstid: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for os for at opfylde 
de formål, der er nævnt ovenfor, og for at opfylde eventuelle juridiske forpligtelser i forbindelse hermed.  

 

Udvikling og forbedring 
Formål Type af personoplysninger 

At kunne evaluere, udvikle og forbedre vores produkter, 
tjenester, kundeoplevelse, forsyningskæde og butikslokaler.  
 
Dette omfatter analyser for at gøre vores tjenester mere 
brugervenlige, f.eks. ved at ændre brugergrænsefladen for at 
forenkle informationsstrømmen eller fremhæve funktioner, 
der ofte anvendes af vores kunder.  
 

At kunne kontakte dig for at svare på forespørgsler og 

undersøgelser. I så fald vil alle personlige oplysninger, der 

bruges og indhentes fra dig, kun behandles til det specifikke 

formål, der er beskrevet deri.For at kunne indsamle statistik 
ved hjælp af anonymiseringsteknikker, der gør personlige 
oplysninger til anonymiserede (ikke-personlige data), via dine 
intelligente enheder for at få bedre indsigt i, hvordan vi driver 
vores butikker, såsom optimeret sortiment, gulvplads og 
personaleudnyttelse. 
 

• Leveringsadresse  

• Købshistorik  

• Kundenummer 

• Køn  

• Bestillingsnummer  

• Betalingsinformation 

• Brugergenererede data (f.eks. køb, 
klik og browserhistorik).  

• MAC-adresser 
 

 
Alle data, der anvendes med henblik på 
udvikling og forbedring, er indsamlet med 
forskellige formål. Vi kan f.eks. bruge 
onlinetransaktionsdata med henblik på at 
udvikle vores onlineordresystem. Alle 
analyser foretages på et aggregeret 
dataniveau.  
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Ansvarlig enhed (dataansvarlig): H & M Hennes & Mauritz A/S eller H & M Hennes & Mauritz GBC AB 
afhængigt af hvilken juridisk enhed der udfører behandlingen af personoplysningerne 

Lovligt grundlag: Behandlingen af dine personlige oplysninger med henblik på at udvikle og forbedre vores 
tjenester og produkter er baseret på vores  legitime interesse som virksomhed. 

Opbevaringstid: Vi behandler ikke dine personlige oplysninger mere end nødvendigt for, at vi kan opfylde 
formålet. Derefter slettes dataene straks til denne type brug.  

 

Overholdelse af love  
Formål Type af personlige oplysninger 

At overholde visse juridiske forpligtelser. For at overholde 
den lokale lovgivning er vi forpligtet til at behandle visse 
personlige oplysninger for at overholde den lokale lovgivning. 
Sådanne forpligtelser kan variere fra land til land og kan f.eks. 
være fastsat i skatte-, regnskabs-, bogførings- og 
forbrugerlovgivningen. 

Det er fastsat i gældende lovgivning, hvilken 
type personlige oplysninger vi behandler.  

Ansvarlig enhed (dataansvarlig): H & M Hennes & Mauritz A/S eller H & M Hennes & Mauritz GBC AB 
afhængigt af hvilken juridisk enhed der udfører behandlingen af personoplysninger i henhold til 
lovgivningen. 

Lovligt grundlag: Behandlingen af dine personlige oplysninger er nødvendig for, at H&M kan opfylde sine 
juridiske forpligtelser i det land, hvor virksomheden opererer. 

Opbevaringstid: Opbevaringstiden for data varierer afhængigt af formålet, sammenhængen og specifikke 
lokale lovkrav. 

 

Sikkerhed 
Formål Type af personlige oplysninger 

At kunne beskytte vores kunder, brugere, besøgende, aktiver 
og virksomhed mod vold, svindel, tyveri, misbrug og andre 
ondsindede aktiviteter. 

At kunne sikre sikkerheden for vores besøgende og personale 
og for at opdage og forhindre tyverier og bedrageri bruger vi 
kameraovervågning i vores butikker.  

• Ordrehistorik 

• Betalingsdata 

• Indkøbsadfærd  

• Optagelser fra kameraovervågning 

Ansvarlig enhed (dataansvarlig): H & M Hennes & Mauritz GBC AB. H & M Hennes & Mauritz A/S for 
kameraovervågning i en butik.   

Lovligt grundlag: Medmindre der er en specifik retlig forpligtelse, er behandlingen af dine 
personoplysninger til sikkerhedsformål baseret på vores legitime interesse. 

Opbevaringstid: Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere end nødvendigt til hvert enkelt 
formål. Vi opbevarer billeder fra vores overvågningskameraer i højst 30 dage, medmindre vi ved lov eller af 
en offentlig myndighed er forpligtet til at opbevare og/eller behandle data i en længere periode. 

 

Indhold delt af dig 
Formål Type af personlige oplysninger 

At kunne tilbyde dig en tjeneste til kundeengageret 
markedsføring. 

At kunne dele dine billeder og/eller videoer på vores officielle 
hjemmesider, i vores butikker, på vores sociale mediesider og 
på andre salgsfremmende kanaler. Dette omfatter andre 

• Foto 

• Video 

• Brugernavn 
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brands i H&M Group samt andre eksterne parter uden for 
H&M Group, som vi samarbejder med, som f.eks. 
markedspladser.  

Ansvarlig enhed (dataansvarlig):  H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Lovligt grundlag: Behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på kontrakten for den tjeneste, du 
har accepteret.  

Opbevaringstid: Vi opbevarer dit brugernavn og genereret indhold i 24 måneder fra datoen for opslaget. 
Hvis du ønsker at fjerne indholdet, skal du gå til det foto/video, hvor det er offentliggjort af H&M Group, og 
trykke på "Anmeld billede" eller kontakte kundeservice for det pågældende mærke. Bemærk, at du ved at 
hashtagge dit billede eller videoklip frivilligt deler indholdet og andre personlige oplysninger med Instagram 
eller andre sociale medieplatforme. Dette forhold er uden for H&M's kontrol og er et anliggende mellem dig 
og udbyderen af sociale medietjenester.  

 

Wi-fi i butikken (hvis relevant) 
Formål Type af personlige oplysninger 

At kunne tilbyde dig en wi-fi-løsning i vores butikker. 

 

• MAC-adresse (Media Access 
Control Address), en unik 
identifikator, der er tildelt din 
enhed til brug som 
netværksadresse, når du bruger 
wi-fi-tjenesten. 

 
 

Ansvarlig enhed (dataansvarlig): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Lovligt grundlag: Når du opretter forbindelse til vores gratis wi-fi-tjeneste, giver du os tilladelse til at 
indsamle og bruge dine personlige oplysninger, der er nødvendige for at levere den ønskede wi-fi-tjeneste 
(opfyldelse af en kontrakt). 

 

Opbevaringstid: Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for os at levere wi-fi-
tjenesten i overensstemmelse med de aftalte vilkår og betingelser og for at sikre, at du overholder disse.  

 

 

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med? 
Dine personlige oplysninger er kun tilgængelige for dem, der har brug for oplysningerne for at opfylde det 
tilsigtede behandlingsformål. Vi kan dele dine personoplysninger inden for H&M Group, når det er nødvendigt 
for at opfylde det tilsigtede behandlingsformål, såsom ordreopfyldelse, betalingsbehandling, 
bogføringssystemer, softwareudvikling og udviklingsværktøjer samt udarbejdelse af markedsføringsindhold.  

Vi forbeholder os ret til at overføre personlige oplysninger, som vi har om dig, i tilfælde af, at vi fusionerer med 
eller erhverves af en tredjepart, gennemgår en anden forretningstransaktion, såsom en reorganisering, eller 
hvis en sådan transaktion foreslås.  

Databehandlere af personlige oplysninger. Når det er nødvendigt for at opfylde det tilsigtede 
behandlingsformål, deler vi dine personlige oplysninger med virksomheder, der fungerer som såkaldte 
databehandlere af personoplysninger. En databehandler af personoplysninger er en virksomhed, der behandler 
oplysningerne på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Vi har persondatabehandlere, som hjælper 
os med: 

• Logistik (posttjenester, logistik-, transport- og forsendelsesleverandører). 
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• Kundeservice (eksterne udbydere af kundeservice)  

• Ordreopfyldelse og betalingsbehandling (finansielle tjenester og betalingstjenesteudbydere). 

• Reklamer og kampagner (markedsføringstjenester, sociale medier og onlinetjenester samt IT-systemer 
& konsulenttjenester). 

• Kundebegivenheder (f.eks. PR-bureauer). 

• IT-tjenester (virksomheder, der håndterer nødvendig drift, teknisk support, vedligeholdelse af vores 
IT-løsninger og andre IT-tjenester og løsninger). 

• Sikkerhed (IT-systemer & rådgivning). 

• Forsikringsselskaber til skadebehandling 

• Internetudbydere, når de giver dig adgang til internettet via wi-fi-tjenesten (elektroniske 
kommunikationstjenester).  

Vi sikrer os, at alle databehandlere af personlige oplysninger kan give tilstrækkelige garantier for sikkerheden 
og fortroligheden af dine personlige oplysninger. Vi har skriftlige aftaler med alle databehandlere af personlige 
oplysninger, hvorigennem de garanterer sikkerheden for de behandlede personlige oplysninger. 

Virksomheder, der er selvstændigt ansvarlige for personlige oplysninger. Vi kan også dele dine personlige 
oplysninger med virksomheder, der er uafhængigt ansvarlige for behandlingen af personlige oplysninger. Det 
betyder, at vi ikke har kontrol over, hvordan de oplysninger, der gives til virksomheden, skal behandles.  

Når du for eksempel interagerer med os på sociale medieplatforme såsom Facebook og Instagram deles alle 
tekstbeskeder og billeder med os og den navngivne platformudbyder. Dette gør du i henhold til platformens 
brugsbetingelser og fortrolighedspolitik, som du accepterede, da du tilmeldte dig som bruger.   

Uafhængige dataansvarlig for personlige oplysninger, som vi kan dele dine personlige oplysninger med, er: 

• Sociale medieplatforme, som du interagerer med. 

• Virksomheder, der håndterer generel varetransport (logistikvirksomheder og rederier). 

• Virksomheder, der tilbyder betalingsløsninger (finansielle tjenester og betalingstjenesteudbydere). 

• Offentlige myndigheder (politiet, skattemyndighederne eller andre myndigheder), hvis vi er forpligtet 
til det ved lov eller i tilfælde af mistanke om kriminalitet. 

Når dine personlige data deles med en virksomhed, der er selvstændigt ansvarlig for personoplysninger, gælder 
virksomhedens privatlivspolitik og håndtering af personoplysninger. 

Hvor overfører vi dine personlige oplysninger? 
De personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, behandles i et land i Den Europæiske Union eller Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EU/EØS"), men kan også, når det er nødvendigt, blive overført 
til og behandlet i et land uden for EU/EØS for at støtte vores globale aktiviteter. Enhver sådan overførsel af 
dine personlige oplysninger vil blive udført i overensstemmelse med gældende lovgivning og uden at 
underminere dine lovbestemte rettigheder. 

Fra tid til anden kan vi overføre personlige oplysninger fra EU/EØS til et tredjeland, der ikke er godkendt af 
Europa-Kommissionen som et sikkert land til en sådan overførsel. Når det er relevant, anvender vi Europa-
Kommissionens standardkontraktbestemmelser, f.eks. et sæt kontraktvilkår, som både afsenderen og 
modtageren af personoplysningerne underskriver for at sikre, at der tages hensyn til den enkeltes rettigheder 
og frihedsrettigheder. Når det er hensigtsmæssigt, gennemfører vi også yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger, såsom kryptering, pseudonymisering og streng adgangskontrol for at beskytte 
dine oplysninger. 

I nedenstående tabel kan du finde behandlingslandet for de vigtigste områder, hvortil vi overfører eller på 
anden måde stiller personoplysninger til rådighed for behandling. 

 

Område Formål Kategori af modtagere 
Land 
af behandling 

Køb online og i butikken Ordreopfyldelse IT-system og konsulenttjenester EU, Indien 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
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Køb online og i butikken Pakkelevering Logistik- og transporttjenester EU 

Køb online og i butikken Betalingsbehandling  Udbydere af betalingstjenester  EU 

Køb online og i butikken Pengeoverførsel Finansielle tjenester EU 

    

    
Køb online og i butikken Gavekort IT-systemer  DK 

Køb online og i butikken Størrelsesanbefaling IT-systemer  EU 

Konto Forvaltning af kundeforhold IT-system og konsulenttjenester EU 

H&M Member Forvaltning af kundeforhold IT-system og konsulenttjenester EU 

Reklamer og kampagner Distribution af markedsføring Tjenester til markedsføring EU, USA 

Reklamer og kampagner Affilieret marketing Tjenester til markedsføring USA 

Reklamer og kampagner Målrettet markedsføring 
Sociale medier og 
onlinetjenester EU 

Reklamer og kampagner Kundeengagement IT-system og konsulenttjenester EU 

Kundeservice Kundeservice Kundeservice  
EU, Filippinerne (kun 
Storbritannien) 

Kundeservice Kundekommunikation 
Elektroniske 
kommunikationstjenester EU, USA 

    
Overholdelse af love Overholdelse og rapportering IT-systemer og rådgivning EU 

Udvikling og forbedring Virksomhedsanalyse IT-systemer og rådgivning EU, USA 

Sikkerhed Forebyggelse af svig og tab IT-systemer og rådgivning EU 

Sikkerhed CCTV (kameraovervågning) IT-systemer og rådgivning EU 

Brugergenereret indhold Indholdsstyring IT-systemer og rådgivning EU, Norge og USA 

Wi-fi i butikken Adgang og tilslutning  
Elektroniske 
kommunikationstjenester EU 

 

Hvad er dine rettigheder? 
Databeskyttelse er en grundlæggende rettighed, og du har flere rettigheder i henhold til gældende 
databeskyttelseslovgivning. Disse rettigheder er: 

Ret til indsigt: 
Du har ret til at anmode om oplysninger om de personoplysninger, vi har om dig, når som helst.  

Ret til dataportabilitet:  
Når vi behandler dine personlige oplysninger ved hjælp af automatiserede midler baseret på dit samtykke eller 
baseret på en aftale, har du ret til at få en kopi af dine oplysninger overført til dig eller til en anden part. Dette 
omfatter kun de personoplysninger, som du har indsendt til os. 

Ret til rettelser:  
  Du har ret til at anmode om rettelse af dine personlige oplysninger, hvis oplysningerne er ukorrekte, herunder 
retten til at få ufuldstændige personoplysninger suppleret. 

Ret til sletning: 
Du har til enhver tid ret til at slette alle personlige oplysninger, der behandles af os, undtagen i følgende 
situationer: 

• du har en igangværende sag med kundeservice 

• du har en åben ordre 

• du har en ubetalt saldo hos os 
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• hvis du har foretaget et køb, opbevarer vi dine personoplysninger i forbindelse med din transaktion til 
bogføringsformål 

Ret til begrænsning: 
  Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger under følgende 
omstændigheder: 

• hvis du modsætter dig en behandling baseret på H&M's legitime interesser, skal H&M begrænse al 
behandling af sådanne oplysninger, mens den legitime interesse verificeres 

•  hvis du har hævdet, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal vi begrænse al behandling af 
sådanne oplysninger, indtil vi har fået bekræftet, at personoplysningerne er korrekte 

•  hvis behandlingen er ulovlig, kan du modsætte dig sletning af personoplysninger og i stedet anmode 
om begrænsning af brugen af dine personlige oplysninger i stedet 

• hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne, men du har brug for dem for at forsvare 
juridiske krav. 

Ret til at trække dit samtykke tilbage 

For hvert behandlingsformål, som du har givet os dit samtykke til, har du til enhver tid ret til at trække dit 
samtykke tilbage. Hvis du gør det, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger til det pågældende 
specifikke formål. 

Hvis du fortsat modtager markedsføringskommunikation fra os, der vises i dit sociale mediefeed eller din 
webbrowser, er dette helt en sag mellem dig og din platformudbyder. 

Du kan tilbagekalde dit samtykke eller opponere mod yderligere markedsføringskommunikation på følgende 
måder: 

• ved at følge oplysningerne i hver marketingmeddelelse 

• ved at redigere indstillingerne for din konto 

• ved at konfigurere indstillingerne for dine private oplysninger på din sociale mediekonto eller browser 
eller 

• ved at kontakte kundeservice 

• ved at deaktivere din konto og/eller medlemskab/loyalitetsprogram 

Ret til at gøre indsigelse mod behandling baseret på vores legitime interesse  
  Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personlige oplysninger, som er baseret på vores 
legitime interesse. Vi vil ikke fortsætte med at behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise 
legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser og rettigheder eller på grund af juridiske 
krav. 

Hvordan udøver du dine rettigheder? 
Hvis du har en konto eller er medlem af et loyalitetsprogram, kan du udøve din ret til adgang, portabilitet og 
berigtigelse på dine kontosider, hvor du også kan slette din konto. 

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik eller behandlingen af 
dine data: 

H&M dataprotection.dk@hm.com 
 

Databeskyttelsesansvarlig 
Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig til at sikre, at vi løbende behandler dine personlige oplysninger på 
en åben, præcis og lovlig måde. Du kan kontakte vores DPO (databeskyttelsesansvarlig, Data Protection Officer) 
via ovenstående adresse for det brand, som din sag gælder for. Skriv DPO som emne. 

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed:  
Hvis du har klager over den måde, hvorpå H&M Group behandler og beskytter dine personlige oplysninger og 
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dit privatliv, har du ret til at indgive en klage til den svenske myndighed for beskyttelse af private oplysninger 
(Integritetsskyddsmyndigheten - IMY) eller enhver anden kompetent tilsynsmyndighed i dit bopælsland. 

Opdateringer af vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger: 
  Vi kan have behov for at opdatere vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste 
version af vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er altid tilgængelig på vores websted.  
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Afklaring af formålet med Onlineshopping og Shopping i butikken. 

Afklaring af rammer og lovligt grundlag i forbindelse med Markedsføring og kampagner. 

Afklaring af formålet med og typerne af personlige oplysninger under Medlemskabsprogram og Konto. 

Opdatering af den ansvarlig enhed (dataansvarlig) og afklaring af formål og typer af personlige oplysninger 

under Udvikling og forbedring og Wi-fi i butikken. 

Afklaring af listerne over modtagere af personlige oplysninger.  

 


