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H&M GROUPS PERSONVERNPOLICY 

Denne personvernpolicyen gjelder for kunder i H&M-konsernet, inkludert nåværende, tidligere, potensielle 
kunder, brukere og mottakere av et produkt eller en tjeneste som tilbys av oss, besøkende på våre offisielle 
nettsteder eller butikker eller medlemmer av våre lojalitetsprogrammer eller lokalsamfunn. 

H&M-konsernet består av datterselskapene til H & M Hennes & Mauritz AB og dets varemerker; H&M, COS, 
Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories og Arket.  

Hva er personopplysninger? 

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives deg. Eksempler på 
personopplysninger er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon og kjøpsordre. 
Brukshistorikk, IP-adresse, medlems-ID er også eksempler på personopplysninger, så det kan være andre typer 
informasjon du oppgir når du kontakter vår kundeservice. 

Hvem er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger?

Siden H&M-konsernet består av forskjellige selskaper (juridiske enheter), er selskapet som er ansvarlig for 
behandlingen av dine personopplysninger, avhengig av formålet som dine personopplysninger samles inn for.  

Det er det svenske selskapet H & M Hennes & Mauritz GBC AB, Mäster Samuelsgatan 46, 106 38 Stockholm, 
Sverige som er ansvarlig for det meste av behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne 
personvernpolicyen. For enkelte behandlingsformål er det imidlertid H & M Hennes & Mauritz AS, Karl Johans 
gate 14, 0154, Oslo, Norge, som er ansvarlig selskap. For hvert spesifikke behandlingsformål vil du bli informert 
om hvilken enhet som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. 

De navngitte selskapene i H&M-gruppen (behandlingsansvarlig(e)) ovenfor refereres i denne 
personvernpolicyen individuelt eller samlet til som «vi» eller «oss». 

Når kan vi behandle personopplysningene dine? 

Vi har ikke lov til å samle inn, behandle, bruke eller lagre personopplysninger uten gyldig lovlig grunnlag. 
Lovlighet kan utledes av følgende grunnlag: 
 

• Samtykke: Når du gir oss ditt samtykke, vil vi behandle dine personopplysninger for det spesifikke 

formålet du har samtykket til. Dette grunnlaget brukes for eksempel når du ber oss om å sende deg et 

av våre nyhetsbrev med tilbud og stiloppdateringer. 

• Kontrakt: Når vi gjør produkter og tjenester tilgjengelige for deg, vil vi behandle de 

personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle en kontrakt (for eksempel kjøpsavtale) med 

deg og for å oppfylle eventuelle forpliktelser som følger av den kontrakten. 

• Legitim interesse: Vi kan behandle dine personopplysninger når det er nødvendig for våre legitime 

interesser og når disse interessene ikke overveier dine egne rettigheter og interesser. Dette dekker 

behandling for formål som vår kundeservicestøtte, forbedring eller utvikling av våre produkter og 

tjenester, samt sikkerhetsformål, inkludert forebygging av svindel. 

• Juridisk krav: Nårbehandling av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle 

våre juridiske forpliktelser i driftslandet. 

For hvert spesifikke formål for behandling av personopplysninger vil vi informere deg om hvilket av de 
ovennevnte lovlige grunnlagene som vil gjelde. 
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Hvordan behandler vi dine personopplysninger og hvorfor? 

Avhengig av hvordan du samhandler med oss eller hvilken type tjeneste du bruker, behandler vi 
personopplysningene dine til følgende formål: 
 

Handle på nett 
Formål for behandling Type personopplysninger 

For å kunne behandle innkjøpsordre og håndtere 
betalingstransaksjoner (inkludert Klarna-kreditt når det er aktuelt). 
 
For å kunne administrere dine leveranser, reklamasjoner, 
garantisaker, returer og refusjoner på en sikker og effektiv måte og 
for å kunne varsle deg om detaljer og status for slike saker.  
 
For å kunne levere, følge opp forespurte tjenester, inkludert 
rabattkoder, på nettstedet eller appen, identifisere og kontakte 
deg ved behov. 

• Kontaktinformasjon (f.eks. 
telefonnummer, e-
postadresse, 
leveringsadresse) 

• Medlems-ID (når aktuelt) og 
transaksjonsdata 

• Betalingsdata 

Ansvarlig enhet (kontrollør): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Lovlig grunnlag: Når vi gjør produkter og tjenester tilgjengelige for deg, vil vi behandle de 
personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle en  kontrakt med deg og for å oppfylle eventuelle 
forpliktelser som følger av kontrakten, enten kontrakten refererer til en innkjøpsordre og betaling eller til 
bruk av andre tjenester levert av oss eller av tredjeparter. Når du trenger å returnere eller kreve en 
forbrukerrettighet, vil vi behandle dine personopplysninger for å oppfylle forpliktelser som følger av å inngå 
en kontrakt med oss, enten kontrakten gjelder en kjøpstransaksjon eller til bruk av andre tjenester levert av 
oss eller av tredjeparter.  For ethvert annet formål som er referert til her, er behandlingen av dine 
personopplysninger basert på vår legitime interesse som bedrift. 

Oppbevaringstid: Vi vil ikke beholde og behandle dine personopplysninger lenger enn nødvendig for at vi 
skal kunne utføre våre kontrakts- og forbrukerforpliktelser. 

 

Handle i butikk 
Formål for behandling Type personopplysninger 

For å kunne behandle innkjøpsordre og håndtere 
betalingstransaksjoner (inkludert Klarna-kreditt når det er aktuelt). 
 
For å kunne administrere dine leveranser, reklamasjoner, 
garantisaker, returer og refusjoner på en sikker og effektiv måte og 
for å kunne varsle deg om detaljer og status for slike saker.  
 
For å kunne levere etterspurte tjenester på nettsiden eller appen, 
identifisere og kontakte deg ved behov. 

• Kontaktinformasjon (f.eks. 
telefonnummer, e-
postadresse, 
leveringsadresse) 

• Medlems-ID og 
transaksjonsdata 

• Betalingsdata 

Ansvarlig enhet (kontrollør): H & M Hennes & Mauritz AS 

Lovlig grunnlag: Når vi gjør produkter og tjenester tilgjengelige for deg, vil vi behandle de 
personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle en  kontrakt med deg og for å oppfylle eventuelle 
forpliktelser som følger av kontrakten, enten kontrakten refererer til en innkjøpsordre og betaling eller til 
bruk av andre tjenester levert av oss eller av tredjeparter. Når du trenger å returnere eller kreve en 
forbrukerrettighet, vil vi behandle dine personopplysninger for å oppfylle forpliktelser som følger av å inngå 
en kontrakt med oss, enten kontrakten gjelder en kjøpstransaksjon eller til bruk av andre tjenester levert av 
oss eller av tredjeparter.  For ethvert annet formål som er referert til her, er behandlingen av dine 
personopplysninger basert på vår legitime interesse som bedrift. 

Oppbevaringstid: Vi vil ikke beholde og behandle dine personopplysninger lenger enn nødvendig for at vi 
skal kunne utføre våre kontrakts- og forbrukerforpliktelser.  
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Markedsføring og kampanjer 
Formål Type personopplysninger 

For å kunne generere og distribuere markedsføringsmateriell, for 
eksempel nyhetsbrev, inkludert stil- og shoppinganbefalinger, 
push-varsler og markedsundersøkelser, gjennom flere 
kommunikasjonskanaler. 

For å kunne gi deg en personlig tilpasset nettopplevelse. 

• Kontaktinformasjon (f.eks. 
telefonnummer, e-
postadresse, 
leveringsadresse) 

• Medlems-ID (hvis aktuelt) 

• IP-adresse 

• brukergenererte data (f.eks. 
kjøps-, klikke- og 
nettleserhistorikk). 

Ytterligere info.  Markedsføring og kampanjer vil bli sendt og vist til deg i henhold til dine preferanser via e-
post, tekstmeldinger og post, samt vises i mobilappen din, sosiale mediekanaler eller nettleser.  

Vi gir deg også en personlig opplevelse på nett ved å gi deg personlig markedsføring basert på dine 
samhandlinger med oss og analyse av kundeadferden din på våre nettsteder, for eksempel kjøps- og 
nettleserhistorikk. 

Annonseringspartnere.  For å være mer effektive i vår markedsføring samarbeider vi med ulike leverandører 
av sosiale medier, søkemotorer og annonseringsnettverk («annonseringspartnere»). 

H&M samarbeider med annonseringspartnere som Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, TikTok og 
YouTube om annonsering på sosiale nettverk og med Google om elektroniske annonseringsnettverk som 
Google Ads og Google Marketing Platform. 

Vi samarbeider også med Rakuten for affiliate (influencer) markedsføring og for å drive trafikk til våre 
nettsider. 

Slik fungerer dette: Annonseringspartnere bruker data levert av oss og samlet inn fra informasjonskapsler og 
annen sporingsteknologi for å forutsi dine preferanser og interesser og ta hensyn til dette når de lager 
personlige annonser for deg. Dette er standard bransjepraksis kjent som «retargeting». Retargeting gjør det 
mulig for oss å kjøre relevante reklamekampanjer for deg og måle effektiviteten og rekkevidden til 
reklamemateriellet. Det hjelper oss også med å måle annonseringspartnernes ytelse og effektiviteten av 
kampanjer.  

Annonsepartnere bruker informasjonskapsler og lignende teknologier til å spore din bruk av våre nettsteder 
og tjenester ved å få tilgang til data som er lagret på enheten din, eller i apper. 

Annonsepartnerne våre gjør det mulig for oss å identifisere og engasjere oss med riktig målgruppe for å lage 
og distribuere tilpasset markedsføringsinnhold på ulike plattformer og tjenester. For å kunne velge innholdet 
som passer dine interesser, kan vi bruke informasjon innhentet fra deg som medlem, kontoinnehaver, 
abonnent på nyhetsbrev eller hvis du har handlet hos oss. Vi kan dele denne informasjonen og en 
kundeidentifikator, f.eks. en kryptert e-postadresse eller enhets-ID, med våre annonseringspartnere. 
Formålet er å vise relevante annonser til deg på tredjeparts nettsteder og apper. For å gjøre dette matches 
dataene dine med databasen til annonsepartneren. Hvis en match blir funnet, vil du motta relevant 
reklameinnhold i feeden eller søkemotoren din. Hvis ingen treff finnes, blir dataene dine destruert på en 
sikker måte.  Dine personopplysninger håndteres på en sikker måte ved hjelp av en teknikk som kalles 
hashing.  Dette sikrer at dataene dine krypteres på en måte som gjør dem uleselig for andre enn mottakeren 
for det eksplisitte gitte formålet. 
Hver annonseringspartner er ansvarlig for sin del av behandlingen som behandlingsansvarlige, inkludert (hvis 
noen) internasjonale overføringer av personopplysninger til land utenfor EØS. 

Ansvarlig enhet (kontrollør): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Lovlig grunnlag: Vi vil innhente ditt samtykke når du registrerer deg for personlige nyhetsbrev og 
tekstmeldinger. 
Vi vil også be om ditt samtykke når det gjelder markedsføring som er basert på informasjonskapsler eller 
andre sporingsteknologier. Når vi deler personopplysningene dine med annonsepartnere for å optimalisere 
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annonsemålretting, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av vår berettigede interesse som 
virksomhet. Hvis du er medlem, kontoinnehaver eller abonnent, kan du høre fra oss i andre kanaler, for 
eksempel sosiale medier. For denne behandlingen er vi avhengige av vår berettigede interesse som 
virksomhet for å fremme markedsføringen vår overfor deg. 

Oppbevaringstid: Vi behandler ikke dataene dine lenger enn nødvendig for å gi deg markedsføring og 
kampanjer. Vi vil slutte å behandle dataene dine for markedsføringsformål når du har stengt kundekontoen 
eller medlemskapet ditt og/eller aktivt avvist ytterligere markedsføringskommunikasjon fra oss. 

 

Medlemskapsprogram (hvis aktuelt) 

H&M Groups ulike merkemedlemskaps-/lojalitetsprogrammer er nærmere beskrevet i vilkårene og 
betingelsene på hvert merkes offisielle nettside. 
 

Formål Type personopplysninger 

For å kunne gi deg våre lojalitetsprogrammer og en skreddersydd 
opplevelse av våre merker, inkludert personlige tilbud, 
kampanjer og anbefalinger, tjenester, arrangementer og mye 
mer organisert av oss eller våre partnerselskaper.  

For å kunne opprette, administrere og holde medlemskapet ditt 
oppdatert og alltid oppdatert, og for å gi deg alle tildelte fordeler 
og belønninger.  

For å kunne gi deg handlehistorikken din, detaljer om 
bestillingene dine og medlemsstatusen din. 

For å kunne sende deg invitasjoner til kommende 
arrangementer, konkurranser og kundeundersøkelser.   

& For å kunne kontakte deg og handle dersom det oppdages 
brudd påmedlemsvilkårene eller mistanke om svindel  .  

• Kontaktinformasjon som navn, 
adresse, e-postadresse og 
telefonnummer 

• Fødselsdato 

• Preferanse for kjønn 

• Medlems-ID 

• IP-adresse 

• Brukergenererte data (f.eks. 
kjøp, klikk og 
nettleserhistorikk). 

 
Bestillings- og betalingsdata kan brukes 
for å oppdage manglende overholdelse 
av vilkårene for H&M-medlemskapet og 
for å oppdate tap og svindel. 
 

Ansvarlig enhet (kontrollør): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Lovlig grunnlag: Behandling av dine personopplysninger for å opprette og administrere medlemskontoen 
din og for å gi deg de personlige tjenestene som følger med medlemskapet, er nødvendig for å oppfylle 
medlemsavtalen.  
Behandling av dine personopplysninger for å sende deg følgende via e-post: tilbud, stiloppdateringer, 
bonuskuponger, bursdagstilbud og spesielle invitasjoner til salg og arrangementer, er basert på ditt 
samtykke til å motta markedsføring fra oss. 
For ethvert annet formål som er referert til her, er behandlingen av dine personopplysninger basert på vår 
legitime interesse som en bedrift. 

Oppbevaringstid: Vi beholder og fortsetter å behandle dine personopplysninger så lenge det er nødvendig 
for å oppfylle medlemsavtalen. Du har rett til å avslutte medlemskapet ditt når som helst. Hvis du velger å 
gjøre det, vil medlemskapet ditt opphøre, og dine personlige data vil bli slettet. Vi vil beholde dine 
personopplysninger i lengre tid hvis det er noen juridiske krav eller hvis det er en pågående tvist. 

 

Min konto (hvis aktuelt) 
Der medlemskap/lojalitetsprogram ikke er tilgjengelig, tilbyr vi deg en personlig konto for å kunne gi deg en 

sømløs shoppingopplevelse.  

Formål Type personopplysninger 

For å kunne opprette og administrere kontoen din, for eksempel 
identifisere og sertifisere deg som bruker av kontoen. 

• Kontaktinformasjon som navn, 
e-postadresse og 
telefonnummer 



 

General Information 

For å kunne gjøre kjøpsinformasjonen og historikken din 
tilgjengelig for deg og for å gi deg en personlig kontoopplevelse 
og innvilgede tjenester. 

• Fødselsdato 

• Kjøpshistorikk 

• Brukergenererte data (f.eks. 
kjøps-, klikke- og 
nettleserhistorikk). 
 

Hvis du har registrert deg for å motta 
markedsføring og kampanjer, vil vi bruke 
kontodataene dine for å gjøre 
markedsføringen du mottar fra oss, mer 
relevant for deg. 
 

Ansvarlig enhet (kontrollør): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Rettslig grunnlag: Behandlingen av personopplysningene dine for kontoen din er basert på ditt samtykke når 
du oppretter kontoen din. Behandlingen av personopplysningene dine for å gi deg innvilgede tjenester og en 
personlig kontoopplevelse, for eksempel produktanbefalinger, er basert på vår legitime interesse som 
virksomhet.  

Oppbevaringstid: Vi vil ikke bruke personopplysningene dine lenger enn nødvendig for å gjøre kontoen 
tilgjengelig for deg. Personopplysninger som utelukkende samles inn og brukes med det formål å gi deg en 
konto, vil bli slettet ved oppsigelse. 

 

Kundeservice 
Formål Type personopplysninger 

For å kunne håndtere spørsmålene dine, klager og 
garantisaker og gi teknisk støtte samt forbedre 
kundeopplevelsen. 
 
For å kunne kontakte deg, om nødvendig, via e-post, telefon, 
sosiale medier eller andre midler som svar på dine 
henvendelser angående bestilling, levering eller 
returspørsmål eller for å be om din deltakelse i en 
kundeundersøkelse. 

• Kontaktinformasjon som navn, e-
postadresse og telefonnummer 

• Medlems-ID og samhandlingslogg 

• Brukergenerert innhold, for 
eksempel e-post og chat-utskrift 

 
For å løse saken din kan vi også trenge 
tilgang til å bruke transaksjonsdata som for 
eksempel ordre-, betalings- og 
leveringsinformasjon. 
 
For å støtte opplæring og utvikling av 
ansatte kan vi av og til samlytte til anropene 
dine og samtalen når du er i kontakt med 
oss. 

Ansvarlig enhet (kontrollør): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Lovlig grunnlag: Behandlingen av dine personopplysninger for å gi deg best mulig kundeservice er basert på 
vår legitime interesse som virksomhet. Før vi tar opp samtaler med deg, vil vi alltid be om ditt samtykke. 

Oppbevaringstid: Vi vil beholde dataene dine så lenge vi trenger for å kunne støtte deg angående saken din, 
og for å kunne håndtere potensielle juridiske krav fra deg som kunde. Vi kan fortsette å beholde og bruke 
dataene dine hvis vi har utestående forpliktelser overfor deg eller av andre grunner er forhindret fra sletting. 

 

Konkurranser og arrangementer 
Formål Type personopplysninger 

For å kunne administrere og følge opp konkurranser og 
arrangementer, for eksempel bekrefte deltakelse, kontakte 
vinnere, levere og følge opp premieleveranser, nå ut til deg 
med relevant informasjon om konkurransen og/eller 

• Kontaktinformasjon som navn, 
adresse, e-postadresse og 
telefonnummer 

• informasjon innsendt i 
konkurransen 
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arrangementet og gi deg tilgang til stedet der arrangementet 
holdes. 
 
For å kunne markedsføre våre arrangementer, forbedre våre 
tjenester, markedsføring, kundeforhold og opplevelser og å 
planlegge bedre fremtidige arrangementer og 
deltakeropplevelse. 
 

• Foto/video 
 

Vi filmer og fotograferer noen ganger på 
våre arrangementer, og innholdet vil bli 
brukt til å markedsføre våre tjenester og for 
å markedsføre fremtidige arrangementer på 
vår nettside, sosiale mediekanaler og i 
markedsføringsmateriell. Vi vil også bruke 
innholdet til intern bruk. Du får beskjed om 
vi har tenkt å fotografere/filme på en  
Begivenhet. Det vil alltid være fotofrie soner 
for din bekvemmelighet. 
 

Ansvarlig enhet (kontrollør): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Rettslig grunnlag: Behandling av dine personopplysninger for å gjøre en konkurranse eller et arrangement 
tilgjengelig for deg er basert på vår legitime interesse som virksomhet. 

Oppbevaringstid: Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne 
oppfylle formålene nevnt ovenfor og for å oppfylle eventuelle juridiske forpliktelser.  

 

Utvikling og forbedring 
Formål Type personopplysninger 

For å kunne evaluere, utvikle og forbedre våre produkter, 
tjenester, kundeopplevelse, leverandørkjede og 
butikklokaler.  
 
Dette inkluderer analyse for å gjøre tjenestene våre mer 
brukervennlige, for eksempel å endre brukergrensesnittet for 
å forenkle informasjonsflyten eller fremheve funksjoner som 
ofte brukes av kundene våre.  
 
For å kunne nå ut til deg for å svare på henvendelser og 
spørreundersøkelser. I slike tilfeller vil alle 
personopplysninger som brukes og innhentes fra deg, kun bli 
behandlet for det spesifikke formålet som er beskrevet deri. 

For å kunne samle inn statistikk, ved hjelp av 
anonymiseringsteknikker, gjøre personopplysninger om til 
anonymiserte (ikke-personlige data) via smartenhetene dine 
for å få bedre innsikt i hvordan vi kan drive butikkene våre, 
for eksempel optimalisert sortiment, gulvplass og 
personalutnyttelse. 

 

• Leveringsadresse  

• Kjøpshistorikk  

• Kundenummer 

• Kjønn  

• Bestillingsnummer  

• Betalingsinformasjon 

• Brukergenererte data (f.eks. kjøp, 
klikk og nettleserhistorikk).  

• MAC-adresser 
 

 
Alle data som brukes til utvikling og 
forbedring, er samlet inn for ulike formål. Vi 
kan for eksempel bruke nettbaserte 
transaksjonsdata for å utvikle vårt online 
bestillingssystem. All analyse utføres på et 
aggregert datanivå.  
 
 

Ansvarlig enhet (behandlingsansvarlig): H & M Hennes & Mauritz AS eller H & M Hennes & Mauritz GBC AB 
avhengig av hvilken juridisk enhet som utfører behandlingen av personopplysninger. 

Lovlig grunnlag: Behandlingen av dine personopplysninger med det formål å utvikle og forbedre våre 
tjenester og produkter er basert på vår legitime interesse som virksomhet. 

Oppbevaringstid: Vi vil ikke behandle dine personopplysninger mer enn nødvendig for at vi skal kunne 
oppfylle formålet. Deretter blir dataene umiddelbart slettet for denne typen bruk. 

 

Samsvar med lovgivning  
Formål Type personopplysninger 
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For å overholde visse juridiske forpliktelser. For å overholde 
lokal lovgivning er vi forpliktet til å behandle visse 
personopplysninger. Slike forpliktelser kan variere fra land til 
land, fastsatt i for eksempel skatte-, regnskaps-, bokførings- 
og forbrukerlovgivning. 

Hvilken type personopplysninger vi 
behandler, er fastsatt av gjeldende lov.  

Ansvarlig enhet (behandlingsansvarlig): H & M Hennes & Mauritz AS eller H & M Hennes & Mauritz GBC 
AB avhengig av hvilken juridisk enhet som utfører behandlingen av personopplysninger som omfattes av 
lovgivningen. 

Rettslig grunnlag: Behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at H&M skal kunne oppfylle 
sine rettslige forpliktelser i virksomhetslandet. 

Oppbevaringstid: Oppbevaringstiden vil variere avhengig av formål, kontekst og spesifikke lokale juridiske 
krav. 

 

Sikkerhet 
Formål Type personopplysninger 

For å kunne beskytte våre kunder, brukere, besøkende, 
eiendeler og virksomhet mot vold, svindel, tyveri, misbruk og 
andre ondsinnede aktiviteter. 

For å kunne ivareta sikkerheten til våre besøkende og ansatte  

og for å oppdage og forhindre tyverier og svindel bruker vi 
kameraovervåking i butikkene våre.  

• bestillingshistorikk 

• betalingsdata 

• atferd knyttet til shopping  

• Opptak fra kameraovervåking 

Ansvarlig enhet (behandlingsansvarlig): H & M Hennes & Mauritz GBC AB. H & M Hennes & Mauritz AS for 
kameraovervåking i en butikk.   

Lovlig grunnlag:  Med mindre det er en spesifikk juridisk forpliktelse, er behandlingen av dine 
personopplysninger av trygghets- og sikkerhetsformål basert på vår legitime interesse. 

Oppbevaringstid: Vi vil ikke beholde dine personopplysninger lenger enn nødvendig for hvert formål. Vi vil 
beholde bilder fra våre overvåkingskameraer i maksimalt 30 dager, med mindre vi er forpliktet ved lov eller 
offentlig myndighet til å beholde og/eller behandle data i en lengre periode. 

 

Innhold som deles av deg 
Formål Type personopplysninger 

For å kunne gi deg en tjeneste for kundeengasjert 
markedsføring. 

For å kunne dele bildene og/eller videoene dine på våre 
offisielle nettsteder, i butikkene våre, på våre sosiale 
mediesider og i andre kampanjekanaler. Dette inkluderer 
andre merker innen H&M-konsernet, så vel som andre 
eksterne parter utenfor H&M-konsernet som vi samarbeider 
med, som for eksempel markedsplasser.  

• Bilde 

• Video 

• Brukernavn 

Ansvarlig enhet (kontrollør): The H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Lovlig grunnlag: Behandlingen av dine personopplysninger er basert på kontrakten til  tjenesten du har 

samtykket til.  

Oppbevaringstid: Vi beholder brukernavnet ditt og generert innhold i 24 måneder fra publiseringsdatoen. 
Hvis du vil fjerne innholdet, kan du gå til bildet/videoen som ble publisert av H&M Group og trykke på 
«rapporter bilde» eller kontakte kundeservicen til det aktuelle merket. Vær oppmerksom på at ved å sette 
emneknagg på bildet eller videoklippet ditt deler du frivillig innholdet og andre personlige data med 
Instagram eller andre sosiale medieplattformer. Dette forholdet er utenfor H&Ms kontroll og en sak mellom 
deg og leverandøren av det sosiale mediet.   
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Wi-Fi i butikk (når aktuelt) 
Formål Type personopplysninger 

For å kunne gi deg Wi-Fi-løsning i våre butikker. 

 

• MAC-adresse (Media Access 
Control Address), en unik 
identifikator som er tilordnet 
enheten din for bruk som 
nettverksadresse når du bruker Wi-
Fi-tjenesten. 

 
 

Ansvarlig enhet (kontrollør): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Rettslig grunnlag: Når du kobler deg til vår gratis Wi-Fi-tjeneste, gir du oss tillatelse til å samle inn og bruke 
personopplysningene dine som er nødvendige for å levere den forespurte Wi-Fi-tjenesten (oppfyllelse av en 
kontrakt).  

 

Oppbevaringstid: Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne 
levere Wi-Fi-tjenesten i samsvar med avtalte vilkår og betingelser og for å sikre at du overholder disse.  

 

 

Hvem deler vi dine personopplysninger med? 
Dine personopplysninger er bare tilgjengelige for de som trenger dataene for å oppnå det tiltenkte 
behandlingsformålet. Vi kan dele dine personopplysninger innen H&M-konsernet når det er nødvendig for å 
oppfylle det tiltenkte behandlingsformålet, for eksempel ordreoppfyllelse, betalingsbehandling, 
bokføringssystemer, programvareutvikling og utviklingsverktøy samt oppretting av markedsføringsinnhold.  

Vi forbeholder oss retten til å overføre personopplysninger vi har om deg, i tilfelle vi fusjonerer med eller 
erverves av en tredjepart, gjennomgår en annen forretningstransaksjon, for eksempel en omorganisering, eller 
hvis en slik transaksjon foreslås.  

Databehandlere.  Når det er nødvendig for å oppfylle det tiltenkte behandlingsformålet, deler vi dine 
personopplysninger med selskaper som fungerer som såkalte databehandlere. En personopplysningsbehandler 
er et selskap som behandler opplysningene på våre vegne og i henhold til våre instrukser. Vi har 
databehandlere som hjelper oss med: 

• Logistikk (leverandører av posttjenester, logistikk, transport og frakt). 

• Kundeservice (eksterne kundestøttetjenester)  

• Ordreoppfyllelse og betalingsbehandling (finansielle tjenester og leverandører av betalingstjenester). 

• Annonser & Kampanjer (markedsføringstjenester, sosiale medier & online-tjenester og IT-systemer & 
konsulenttjenester). 

• Kundearrangementer (f.eks. PR-byråer). 

• IT-tjenester (selskaper som håndterer nødvendig drift, teknisk støtte, vedlikehold av våre IT-løsninger 
og andre IT-tjenester og -løsninger). 

• Sikkerhet og trygghet (selskaper som hjelper oss med å oppdage og forhindre potensiell svindel og 
tyverier). 

• Forsikringsselskaper for skadebehandling 

• Internettleverandører gir deg tilgang til internett via Wi-Fi-tjenesten (elektroniske 
kommunikasjonstjenester).  
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Vi sørger for at alle personopplysningsbehandlere kan gi tilstrekkelige garantier angående sikkerheten og 
konfidensialiteten rundt dine personopplysninger. Vi har skriftlige avtaler med alle 
personopplysningsbehandlere som garanterer sikkerheten til personopplysningene som behandles. 

Selskaper som er selvstendig ansvarlige for personopplysninger.  Vi kan også dele dine personopplysninger 
med selskaper som er selvstendig ansvarlige for behandling av personopplysninger. Dette betyr at vi ikke har 
kontroll over hvordan informasjonen som gis til selskapet, skal behandles.  

Når du for eksempel samhandler med oss på sosiale medieplattformer, som Facebook og Instagram, deles alle 
tekstmeldinger og bilder med oss og den navngitte plattformleverandøren. Du gjør dette i henhold til 
plattformens vilkår for bruk og personvernregler som du har avtalt når du registrerte deg som bruker.   

Uavhengige personopplysningskontrollører som vi kan dele dine personopplysninger med, er: 

• Sosiale medieplattformer som du samhandler med. 

• Selskaper som håndterer generell varetransport (logistikkselskaper og rederier). 

• Selskaper som tilbyr betalingsløsninger (finansielle tjenester og betalingstjenesteleverandører). 

• Offentlige myndigheter (politi, skattemyndigheter eller andre myndigheter) dersom vi er forpliktet til å 
gjøre det ved lov eller ved mistanke om kriminalitet. 

Når dine personopplysninger deles med et selskap som er selvstendig ansvarlig for personopplysninger, gjelder 
selskapets personvernerklæring og håndtering av personopplysninger. 

Hvor overfører vi personopplysningene dine? 
Personopplysningene vi samler inn fra deg, behandles i et land i EU eller Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet ("EU / EØS"), men kan også, når det er nødvendig, overføres til og behandles i et land 
utenfor EU / EØS for å støtte vår globale virksomhet. Enhver slik overføring av dine personopplysninger vil bli 
utført i samsvar med gjeldende lover og uten å undergrave dine lovbestemte rettigheter. 

Fra tid til annen kan vi overføre personopplysninger fra EU/EØS til et tredjeland som ikke er godkjent av EU-
kommisjonen som et trygt land for slike overføringer. Når det er aktuelt, vil vi bruke EU-kommisjonens 
standard kontraktsklausuler, f.eks. et sett med kontraktsvilkår som både avsender og mottaker av 
personopplysningene registrerer seg for og sikrer at individets rettigheter og friheter blir vurdert. Når det er 
hensiktsmessig, implementerer vi også ytterligere sikkerhetstiltak, for eksempel kryptering, pseudonymisering 
og strenge tilgangskontroller for å holde dataene dine trygge. 

I tabellen nedenfor finner du behandlingslandet for de viktigste områdene der vi overfører eller på annen måte 
gjør personopplysninger tilgjengelig for behandling. 

 

Område Formål Kategori av mottakere 

Land 
der dataene 
behandles 

Kjøp på nett og i butikk Ordreoppfyllelse IT-system og konsulenttjenester EU, India 

Kjøp på nett og i butikk Pakkelevering Logistikk- og transporttjenester  EU 

Kjøp på nett og i butikk Betalingsbehandling  
Leverandører av 
betalingstjenester  EU 

Kjøp på nett og i butikk Overføring av midler Finansielle tjenester EU 

    

    
Kjøp på nett og i butikk Gavekort IT-systemer  Storbritannia 

Kjøp på nett og i butikk Anbefaling av størrelse IT-systemer  EU 

Konto Kunderelasjonshåndtering IT-system og konsulenttjenester EU 

Medlemskap Kunderelasjonshåndtering IT-system og konsulenttjenester EU 

Annonser og kampanjer Distribusjon av markedsføring Markedsføringstjenester EU, USA 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
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Annonser og kampanjer Markedsføring av datterselskaper Markedsføringstjenester USA 

Annonser og kampanjer Målrettet markedsføring Sosiale medier og nettjenester EU 

Annonser og kampanjer Kundeengasjement IT-system og konsulenttjenester EU 

Kundeservice Kundebehandling Kundestøttetjenester  
EU, Filippinene (kun 
Storbritannia) 

Kundeservice Kundekommunikasjon 
Elektroniske 
kommunikasjonstjenester EU, USA 

    

Samsvar med lovgivning Samsvar og rapportering 
IT-systemer og 
konsulenttjenester EU 

Utvikling og forbedring Forretningsanalyse 
IT-systemer og 
konsulenttjenester EU, USA 

Sikkerhet Forebygging av svindel og tap 
IT-systemer og 
konsulenttjenester EU 

Sikkerhet Kameraovervåking 
IT-systemer og 
konsulenttjenester EU 

Brukergenerert innhold Innholdsforvaltning 
IT-systemer og 
konsulenttjenester EU, Norge og USA 

Wifi i butikk Tilgang og oppkobling  
Elektroniske 
kommunikasjonstjenester EU 

 

Hva er rettighetene dine? 
Databeskyttelse er en grunnleggende rettighet, og du har flere rettigheter i henhold til gjeldende 
personvernlovgivning. Disse rettighetene er: 

Rett til tilgang: 
Du har rett til når som helst å be om informasjon om personopplysningene vi innehar om deg.  

Rett til portabilitet:  
Når vi behandler dine personopplysninger automatisk basert på ditt samtykke eller basert på en avtale, har du 
rett til å få en kopi av dataene dine overført til deg eller til en annen part. Dette inkluderer bare 
personopplysningene du har sendt til oss. 

Rett til korrigering:  
Du har rett til å be om retting av dine personopplysninger hvis informasjonen er feil, inkludert retten til å få 
ufullstendige personopplysninger fullført. 

Rett til sletting: 
Du har rett til å slette alle personopplysninger som behandles av oss, når som helst, bortsett fra i følgende 
situasjoner: 

• du har en pågående sak med kundeservice 

• du har en åpen bestilling 

• du har en uoppgjort saldo hos oss 

• hvis du har foretatt kjøp, vil vi beholde dine personopplysninger i forbindelse med transaksjonen din 
for bokføringsformål 

Rett til begrensning: 
Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger under følgende 
omstendigheter: 

• hvis du motsetter deg en behandling basert på H&Ms legitim interesse, skal H&M begrense all 
behandling av slike data i påvente av bekreftelse av den legitime interessen. 
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•  Hvis du har hevdet at dine personopplysninger er feil, må vi begrense all behandling av slike data i 
påvente av verifisering av nøyaktigheten av personopplysningene. 

•  Hvis behandlingen er ulovlig, kan du motsette deg sletting av personopplysninger og i stedet be om 
begrensning av bruken av dine personopplysninger 

• hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene, men de kreves av deg for å forsvare juridiske krav. 

Rett til å trekke tilbake ditt samtykke 

For hvert behandlingsformål du har gitt oss ditt samtykke for, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når 
som helst. Hvis du gjør det, vil vi stoppe behandlingen av dine personopplysninger for det spesifikke formålet. 

Hvis du imidlertid fortsetter å motta markedsføringskommunikasjon fra oss som vises i sosiale medier eller 
nettleseren din, er dette en sak helt mellom deg og plattformen din. 

Du kan trekke tilbake ditt samtykke eller motsette deg ytterligere markedsføringskommunikasjon på følgende 
måte: 

• følg instruksjonene i hvert markedsføringslinnlegg 

• ved å redigere kontoinnstillingene dine 

• konfigurer private innstillinger på din sosiale mediekonto eller nettleser 

• kontakt kundeservice 

• deaktiver kontoen din og/eller medlemskap/lojalitetsprogram 

Rett til å protestere mot behandling basert på vår legitime interesse  
Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som er basert på vår legitime interesse. 
Vi vil ikke fortsette å behandle personopplysningene med mindre vi kan demonstrere legitime grunner for 
prosessen som overstyrer dine interesser og rettigheter eller på grunn av juridiske krav. 

Hvordan utøver du dine rettigheter? 
Hvis du har en konto eller er medlem av et lojalitetsprogram, kan du utøve din rett til tilgang, portabilitet og 
rettelse under kontosidene dine, der du også kan slette kontoen din. 

Du kan kontakte oss når som helst hvis du har spørsmål angående personvernerklæringen vår eller 
behandlingen av dataene dine: 

H&M  dataprotection.no@hm.com 
 

Personvernombud (DPO) 
Vi har utnevnt et personvernombud for å sikre at vi kontinuerlig behandler dine personopplysninger på en 
åpen, nøyaktig og lovlig måte. Du kan kontakte vår DPO via adressen ovenfor for merkevaren som saken din 
gjelder for. Skriv DPO som emne. 

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet:  
Hvis du har klager på måten H&M Group behandler og beskytter dine personopplysninger og personvern på, 
har du rett til å klage til Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annen kompetent tilsynsmyndighet i 
bostedslandet. 

 

Oppdateringer av personvernpolicyen vår: 
Det kan hende vi må oppdatere personvernpolicyen vår. Den nyeste versjonen av personvernpolicyen er alltid 
tilgjengelig på nettstedet vårt.  
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Presisering i formål under Netthandel og Butikkhandel. 

Avklaring av omfang og rettslig grunnlag under Markedsføring og salgsfremmende tiltak. 

Presisering av formål og typer personopplysninger under Medlemskapsprogram og Konto. 

Oppdatering av ansvarlig enhet (behandlingsansvarlig) og klargjøring av formål og typer personopplysninger 

under utvikling & Forbedring og Wi-Fi i butikk. 

Presisering i listene over mottakere av personopplysninger.  

 

 


