Sales Navigator Datapolitik
The Casey Group (“TCG”) forpligter sig til at beskytte oplysninger vedrørende brugerne af Sales
Navigator-programmet (“Sales Navigator”). Denne datapolitik beskriver vores praksis med hensyn
til fortroligheden af dine oplysninger i forbindelse med brugen af Sales Navigator. Vær
opmærksom på, at brugen af Sales Navigator eventuelt kræver forbindelse med nettet og brugen
af programmer og tjenester fra tredjeparter som fx Apple Maps (under ét “tjenester fra
tredjepart”), og denne datapolitik ikke regulerer de pågældende tredjeparters indsamling og brug
af dine oplysninger . TCG opmuntrer dig til at gennemlæse datapolitikker, der er gældende for
tjenester, der tilbydes af de pågældende tredjeparter.
Indsamling af oplysninger. TCG indsamler oplysninger om dig på to måder i forbindelse med Sales
Navigator. For det første skal du muligvis forsyne os med oplysninger, når du downloader eller
registrerer Sales Navigator eller en af dets funktioner (fx Sales Navigator Calling, Sales
Navigator for Salesforce, Sales Navigator Schedule Optimizer). Disse oplysninger kan omfatte
personlige identificerbare oplysninger som fx navn, adresse, telefonnumre og e-mail-adresse,
tillige med oplysninger om dit kreditkort eller anden betalingsmetode.
For det andet kan TCG muligvis indsamle visse oplysninger om dig og din brug af programmet,
når du bruger Sales Navigator. TCG kan for eksempel, indsamle tekniske data og tilknyttede
oplysninger, inklusive men ikke begrænset til tekniske oplysninger om din mobilenhed, system og
programsoftware og eksterne enheder. TCG kan muligvis også indsamle oplysninger om,
hvordan du bruger Sales Navigator. Hvis du har en opkaldsplan og bruger Sales Navigatoropkaldstjeneste for at foretage udgående opkald, vil TCG indsamle oplysninger om disse opkald,
inklusive de numre, der ringes op og samtalens varighed. TCG vil dog ikke indhente oplysninger
om dine samtalers indhold.
Brugen af oplysninger. TCG bruger oplysningerne, som vi indsamler til for at kunne tilbyde dig
produkter og tjenester i forbindelse med Sales Navigator, til at fakturere og opkræve betaling for
tjenester, hvor der kræves gebyr (som fx Sales Navigator Calling) og for at sørge for
produktopdateringer og support, for at kommunikere med dig om Sales Navigator og de tjenester,
som vi tilbyder dig, og for at forebygge ulovlige aktiviteter, mistænkt bedrag eller potentielle
trusler til vores netværk. TCG kan muligvis også bruge de oplysninger, som vi indsamler i en
form, der ikke kan identificere dig, til at forbedre Sales Navigator og tilknyttede produkter og
tjenester (fx udvikle og teste nye funktioner eller karakteristika til programmet).
Udveksling af oplysninger med tredjeparter. TCG vil ikke sælge eller udleje dine personlige
oplysninger med tredjeparter uden for TCG. TCG deler dine oplysninger med virksomheder, der
forsyner os med tjenester som fx betalingsprocesser; i disse tilfælde giver vi ikke de pågældende
virksomheder tilladelse til at bruge dine oplysninger til noget andet formål end at yde disse
tjenester. Vi kan muligvis også dele dine oplysninger, hvis vi i god tro mener, at det kræves af
loven, retskendelse, stævning eller anden juridisk proces eller for at beskytte rettighederne eller
ejendom tilhørende TCG, vores medarbejdere eller kunder. Hvis ejerforholdene med hensyn til
TCG eller Sales Navigator ændrer sig som følge af en fusion, opkøb, salg eller anden transaktion,
overføres dine oplysninger muligvis. Hvis den pågældende overførsel resulterer i en materiel
ændring i brugen af dine oplysninger, modtager du en meddelelse om dine eventuelle
valgmuligheder.
Sikkerhed. TCG tager rimelige fysiske, elektroniske og proceduremæssige forholdsregler for at
beskytte dine personlige oplysninger, inklusive brugen af kryptering i forbindelse med overførsel
af kreditkort eller lignende personlige oplysninger. Oplysningerne beskyttes gennem Secure
Socket Layer (SSL). TCG behandler kreditkortoplysninger i overensstemmelse med gældende
PCI-normer. Serverne på hvilke The Casey Group lagrer personlige identificerbare oplysninger
opbevares i en ekstern colocation i overensstemmelse med PCI, som sørger for flerlaget
sikkerhedskontrolprocedurer.

Ændringer til politik. TCG kan fra tid til anden ajourføre denne politik, så du bør læse denne politik
regelmæssigt. Hvis TCG foretager en materiel ændring til politikken, informeres du på
hensigtsmæssig måde.
Ikrafttrædelsesdato. Denne politik trådte i kraft den 21. juli, 2014

