PERSONVERNREGLER FOR CATAWIKI
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Catawiki behandler de personlige opplysningene til Brukere som besøker vår Nettplattform og bruker våre Tjenester.
I disse Personvernreglene forklares det hvilke personlige opplysninger Catawiki behandler og hvorfor. Les denne
informasjonen nøye slik at du forstår hvordan Catawiki behandler personlige opplysninger og hvilke rettigheter du
har.
Når det gjelder personlige opplysninger vi samler inn ved bruk av Informasjonskapsler («Cookies»), kan du lese mer
om dette i vår Erklæring om informasjonskapsler. Termer i store bokstaver er definert i Vilkårene. Der finner du også
en detaljert beskrivelse av Tjenesten.
A. Hva slags brukerdata behandler Catawiki?
Ved å besøke nettstedet
Catawiki samler inn data som sendes av nettleseren til de som besøker Nettplattformen, samt informasjon om
nettlesingsatferd. Denne informasjonen består blant annet av IP-adresse, nettleserspesifikasjoner og data om
nettlesingsatferd, som dato, tidspunkt og varighet for nettstedsbesøket, tilgang til nettstedet (direkte via en link
eller via en søkemotor), hvilke Partier brukeren har sett på og hvilke søkeord som er brukt.
Mobil
Hvis du bruker nettstedet vårt for mobil eller mobilappene våre, samler Catawiki også inn annonserings-ID-nummeret
ditt for mobil (AAID eller IDFA). Du kan tilbakestille disse numrene. Hvis du vil ha en forklaring på hvordan du gjør
dette, kan du gå til nettstedene til G
 oogle og A
 pple. Du kan også aktivere Begrense annonsesporing for Apple og Velg
bort interessebaserte annonser for Google.

I Kontoen din
For å få mest mulig ut av Tjenesten må du opprette en Konto. For å gjøre dette må du velge og skrive inn brukernavn
og passord samt oppgi en e-postadresse. Brukere kan også opprette en Catawiki-konto via en konto for sosiale
medier. Catawiki henter da en viss type informasjon fra denne kontoen, for eksempel brukernavn. For å bekrefte
identiteten din og levere Tjenestene ber vi deg også om å oppgi andre typer informasjon, som navn, e-postadresse,
telefonnummer, adresse, bankkontonummer og, hvis nødvendig, organisasjonsnummeret og MVA-nummeret for
bedriften din.
Du kan når som helst endre denne informasjonen i Kontoen din og legge til mer informasjon hvis det er nødvendig.
Når du begynner å bruke Tjenesten, bevares visse typer data i Kontoen din, som Partier du har som favoritt, varsler,
bestillinger, vurderinger fra andre Brukere av Tjenesten (anmeldelser og rangeringer) samt meldinger som sendes via
Kontoen. Du kan se denne informasjonen i Kontoen din.
Ved bruk av Tjenesten
For at du skal kunne by i Auksjoner blir du tildelt et spesifikt brukernummer. Dette nummeret er synlig i budene på
Nettplattformen. Vi registrerer transaksjons- og betalingsdata knyttet til Kjøpskontrakter og betalinger via eller til
Catawiki. Dette kan omfatte mer enn det som vises i Kontoens oversikt.
Catawiki har interesse av profiler, kvalifikasjoner og kjennetegn ved Brukere, for eksempel hvorvidt identiteten er
bekreftet, type Bruker (Kjøper eller Selger, Kommersiell Selger eller Forbruker) og beliggenhet.
Hvis du ønsker å selge Partier, ber Catawiki deg om å oppgi gyldig legitimasjon som viser ditt fulle navn. Catawiki
trenger ingen andre opplysninger, som bilde eller personnummer. Dette er informasjon som må utydeliggjøres eller
skjules før kopien av legitimasjonen sendes til Catawiki. Etter at navnet og identifikasjonen er kontrollert,
registrerer Catawiki identiteten til Brukeren som «bekreftet» og destruerer kopien av legitimasjonen.
Korrespondanse
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Catawiki lagrer korrespondanse. Hvis du for eksempel kontakter Catawiki på e-post eller telefon, lagres dette –
inkludert opptak av telefonsamtaler. Dette omfatter også varsler Catawiki mottar fra eller om Brukere eller deres
Partier.
B. Hvorfor behandler Catawiki personlige opplysninger?
Levering av Tjenesten
Catawiki behandler først og fremst personlige opplysninger for å kunne drifte Tjenesten samt for å sikre at Brukere
kan selge Partier til andre Brukere, og kjøpe Partier fra andre Brukere. Catawiki behandler også personlige
opplysninger på denne måten for å
i. overføre betalinger til og via Catawiki,
ii. fakturere,
iii. bekrefte identiteter og sjekker for Nettauksjoner,
iv. drifte Kontoer og intern administrasjon,
v. vedlikeholde Tjenestene og
vi. levere Nettplattformen i et format som er kompatibelt med din nettleser og enheten du bruker.
Markedsføring og kommunikasjon
Catawiki behandler også personlige opplysninger for markedsførings- og kommunikasjonsformål. Eksempler på dette
kan være følgende:
i. Innhenting av anonymisert statistisk informasjon for å målrette mot aktuelle grupper og utføre
markedsanalyse samt forbedre navigasjon på nettstedet.
ii. Din og vår bruk av sosiale medier, implementering av det tilknyttede Catawiki-programmet, kampanjer der
du kan invitere vennene dine, og andre markedsføringskampanjer.
iii. Visning av forslag (som interessante Partier) og målrettede annonser.
iv. Tilbud av tilleggstjenester og fordeler.
v. Informasjonsformidling til Brukerne om produkter, arrangementer, tilbud og kampanjer fra Catawiki.
vi. Opprettholdelse av kontakt, for eksempel ved å sende nyhetsbrev, via telefon eller SMS, eller for å svare på
spørsmål.
Uregelmessigheter og lovbestemte forpliktelser
Vi tar høyde for risikoen og de lovbestemte forpliktelsene som er knyttet til Nettplattformen og Tjenesten vår. I
denne konteksten kan vi bruke personlige opplysninger til følgende formål:
i. Sikring av Nettplattformen og Tjenesten.
ii. Hindring, sporing og bekjempelse av svindel eller andre ulovlige handlinger på Nettplattformen eller via
Tjenesten.
iii. Registrering, forhandling og løsing av tvister, inkludert håndtering av varsler om uregelmessigheter.
iv. Håndhevelse av lovbestemte forpliktelser, som krav om loggføring, men også andre forpliktelser i
forbindelse med kriminaletterforskning eller annen etterforskning utført av kyndige myndigheter.
Vilkår for Catawiki
Catawiki kan også behandle personlige opplysninger for å implementere og håndheve Vilkårene. Eksempler på dette
er som følger:
i. Kontroll av at Brukere kan overholde betalingsforpliktelsene sine samt kontroll av alle opplysninger og
faktorer som er vesentlige for å inngå eller opprettholde avtalen på en forsvarlig måte.
ii. Fjerning, begrensing eller endring av Brukermateriell på Nettplattformen.
iii. Bruk av Brukermateriell til kampanjer, registrering eller andre formål, i samsvar med lisensen som innvilges
i Vilkårene.
iv. Iverksettelse av tiltak knyttet til handlinger som strider mot Vilkårene.
C. I hvilke tilfeller deles opplysninger med tredjeparter?
Opplysningene i Kontoen din er godt beskyttet. Imidlertid har du også en offentlig profil som andre Brukere kan se.
Du kan se og delvis administrere de relevante opplysningene via profilen i Kontoen. Andre Brukere kan få tilgang til
flere opplysninger hvis dette er nødvendig for å validere eller gjennomføre en transaksjon som du skal inngå med en
annen Bruker. Hvis du for eksempel inngår en Kjøpskontrakt med en annen Bruker, deles e-postadressen og, hvis det
kreves for å innhente eller sende Partier, adressen din.
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Vi kan også hyre inn behandlere. Dette er tredjeparter som utfører tjenester for oss og som i denne sammenhengen
også behandler personlige opplysninger, som å sende nyhets- og reklamebrev eller sikre Nettplattformen. Behandlere
er forpliktet til å forvalte informasjonen konfidensielt, og kan kun bruke personlige opplysninger for å levere
tjenester til Catawiki.
I fremtiden kan Catawiki overføre én eller flere komponenter eller tillegg til en tredjepart, eller slå dem sammen
med en tredjepart. I slike tilfeller kan det også være nødvendig å overføre de personlige opplysningene dine.
Vi kan også dele personlige opplysninger med tredjeparter i følgende tilfeller:
i. Hvis det kreves for å inngå avtaler mellom deg og andre Brukere.
ii. Hvis du har gitt spesifikt samtykke til dette, eller hvis vi mener vi er forpliktet til å gjøre det.
iii. For å imøtekomme lovbestemte forpliktelser eller rettskjennelser.
iv. For å håndheve Catawiki-vilkårene.
v. Hvis Brukermateriell har en åpenbar ulovlig virkning overfor relevante tredjeparter.

Tredjeparter er også involvert i bruken av Informasjonskapsler. Les Erklæringen om informasjonskapsler for mer
informasjon om dette.
Tredjeparter som Catawiki deler opplysningene dine med, kan også befinne seg utenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet (EØS), eller de kan bruke tjenere som ligger utenfor EØS. Rettighetsnivået for beskyttelse av
personlige opplysninger kan være lavere i disse landene enn innenfor EØS. Ved å bruke Catawikis tjenester tillater
Brukere at personlige opplysninger overføres til områder utenfor EØS.
Når du forlater Nettplattformen og går til en nettside som tilhører en tredjepart, eller inntrer i det digitale miljøet
som tilhører en tredjepart, gjelder ikke lenger disse personvernreglene, men personvernreglene til den aktuelle
tredjeparten. Dette gjelder eksempelvis når betalinger utføres via en sikker betalingsløsning som tilhører en
tredjepart, for eksempel iDeal eller et kredittkortselskap.
D. Hva bør du gjøre dersom du blir utsatt for et personvernsbrudd?
Catawiki har en egen prosedyre for rapportering av ulovlig aktivitet til Catawiki. Du kan også varsle oss her dersom
du kan identifisere et personvernsbrudd på Nettplattformen. Catawiki respekterer og beskytter personvernet til alle
som rapporterer eller omtales i en rapport. Personlige opplysninger som deles med Catawiki i en rapport, blir alltid
behandlet konfidensielt og brukes kun til behandling av rapporten.
E. Hva skjer med de personlige opplysningene dine hvis Kontoen fjernes?
Når du eller Catawiki fjerner Kontoen din, fjerner Catawiki opplysningene dine permanent. Dette inkluderer ikke
opplysninger som Catawiki er forpliktet til å lagre i lengre perioder i samsvar med lover om bevaring, eller som
behandles av andre Brukere, eller Brukermateriell som Catawiki har til hensikt å bruke igjen i samsvar med lisensen
som innvilges i Vilkårene.
F. Kan du se, endre eller slette opplysningene dine?
Du har rett til å be om å kontrollere opplysningene dine. Hvis det viser seg at Catawiki har behandlet feil personlige
opplysninger eller har behandlet personlige opplysninger de ikke skulle ha behandlet, har du rett til å be om at
Catawiki endrer, utfyller eller sletter opplysningene. Du kan sende slike forespørsler til Catawiki via kontaktkanalene
nedenfor. Catawiki besvarer forespørselen din så snart det lar seg gjøre, og endrer, utfyller eller sletter
opplysningene dine så fort som mulig dersom dette er nødvendig.
G. Kan disse Personvernreglene bli endret?
Catawiki kan endre eller utfylle disse Personvernreglene. Den nyeste versjonen av Personvernreglene er å finne på
Nettplattformen eller vises på Nettplattformen når Brukere går dit. Catawiki prioriterer å holde all informasjon om
behandling av personlige opplysninger oppdatert.
H. Kontakt
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Hvis du har spørsmål om disse Personvernreglene eller Erklæringen om informasjonskapsler og bruken av
Informasjonskapsler på Nettplattformen, kan du kontakte Catawiki via følgende kanaler:

Catawiki B.V.
Noordersingel 33
9401 JW Assen
Nederland
E – info@catawiki.no
T – +31 85 2080 260
F – +49 (0)30 220 125 57
Du kan også sende en e-post via kontaktskjemaet.
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