
Ball Corporation Brugsbetingelser og Fortrolighedspolitik 

Tak for dit besøg på vores hjemmeside. Ball Corporation, dets datterselskaber og associerede selskaber værdsætter din 

interesse i vores virksomhed og vores produkter. Følgende Brugsbetingelser og Fortrolighedspolitik gælder for brugen af 

denne hjemmeside. Klik på Brugsbetingelserne og Fortrolighedspolitikken nedenfor for at få yderligere oplysninger.  

1. Brugsbetingelser – Generelt: Omhandler generelle oplysninger om alle Balls hjemmesider, indhold på 

hjemmesiderne, varemærker, garantier og generelle brugsbetingelser og emner.  

a. Brugsbetingelser – Medarbejderportal: Supplerer Brugsbetingelser – Generelt med oplysninger, der 

specifikt gælder for brugsbetingelserne til Medarbejderportalen.  

b. Brugsbetingelser – Kundeportal: Supplerer Brugsbetingelser – Generelt med oplysninger, der er 

specifikke for brugsbetingelserne for Kundeportalen.  

 

2. Fortrolighedspolitik – Generelt: Indeholder oplysninger om Balls generelle politik vedrørende beskyttelse af 

personoplysninger, oplysninger som Ball indsamler i forbindelse med din brug af dette Websted, dine 

interaktioner med Ball, hvem der skal kontaktes, hvis du har yderligere spørgsmål, og andre relaterede forhold.  

a. Fortrolighedspolitik – Ansøgere: Supplerer Fortrolighedspolitik – Generelt med oplysninger, der 

specifikt vedrører, hvordan Ball bruger oplysninger, der behandles under ansøgningsprocessen.  

b. Fortrolighedspolitik – Ansatte: Supplerer Fortrolighedspolitik – Generelt med oplysninger, der specifikt 

vedrører, hvordan Ball bruger oplysninger, der behandles under ansøgningsprocessen. 

c. Fortrolighedspolitik – Pensionister og ydelsesmodtagere: Supplerer Fortrolighedspolitik – Generelt med 

oplysninger, der specifikt vedrører, hvordan Ball bruger oplysninger, efter at en medarbejder hos Ball 

går på pension. 

d. Fortrolighedspolitik – Kunder, forhandlere og leverandører: Supplerer Fortrolighedspolitik – Generelt 

med oplysninger, der specifikt vedrører, hvordan Ball bruger information, der behandles under 

handelstransaktioner.  

 

3. Cookiepolitik: Indeholder oplysninger om "cookies", som Ball bruger, hvilke cookies der er obligatoriske og 

hvilke cookies der er valgfri.  

Når du bruger dette Websted, accepterer du Brugsbetingelser og Fortrolighedspolitik. Hvis du ikke accepterer 

Brugsbetingelserne og Fortrolighedspolitikken, må du ikke bruge Webstedet.  

Hvis du gerne vil benytte dig af dine præferencer eller lære mere om, hvordan Ball indsamler og anvender dine 

oplysninger, skal du indsende en "Forespørgsel om personoplysninger" gennem formularen "Generelt 

forespørgselsskema", der findes her.  

Alle rettigheder forbeholdes. Al tekst, billeder, grafik, lyde, animationer, videoer og andre medier, herunder hvordan de 

er opstillet på dette Websted, er underlagt ophavsret og andre love, der beskytter intellektuel ejendom. Indholdet på 

dette Websted må ikke kopieres, distribueres, ændres eller stilles til rådighed for tredjepart uden et udtrykkeligt 

skriftligt samtykke fra en autoriseret repræsentant for Ball Corporation. Dette websted kan indeholde billeder, der er 

underlagt tredjeparts ophavsret.  

  

https://www.ball.com/eu/about-ball/contact-us/general-inquiry-form


Brugsbetingelser – Generelt  
1. Introduktion: Følgende Brugsbetingelser gælder for enhver besøgende eller bruger (i det følgende benævnt 

"du" eller "dig") på det websted, der findes på www.ball.com, samt alle websteder, der leveres af, ejes eller drives af Ball 

Corporation og dets datterselskaber og tilknyttede selskaber (hver især og samlet betegnet "Ball") (alle websteder 

betegnes hver især og samlet "Webstedet"). Webstedet er kun til informationsformål. Når du bruger Webstedet eller 

downloader materiale fra Webstedet, accepterer du at overholde disse Brugsbetingelser, Fortrolighedspolitikken og 

Cookiepolitikken, som alle er tilgængelige HER. Hvis du ikke accepterer disse Brugsbetingelser og 

Fortrolighedspolitikken, må du ikke bruge eller interagere med Webstedet.  

 

2. Begrænset licens: Webstedet og dets indhold, herunder men ikke begrænset til information, layout, 

præsentation, dokumenter og enhver anden information, der findes på Webstedet (samlet betegnet "indhold") er 

ophavsretligt beskyttet og beskyttet af verdensomspændende copyright og anden immaterialret. Du accepterer at 

overholde alle ophavsretlige love og anden immaterialret overalt i verden under anvendelsen af dette Websted. 

Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, giver Ball dig ikke nogen udtrykkelig eller underforstået ret eller licens 

under nogen patenter, varemærker, ophavsret, forretningshemmeligheder eller anden immaterialret, men beholder alle 

rettigheder hertil. Med forbehold for disse Brugsbetingelser giver Ball dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, udelelig, 

begrænset licens til at tage adgang, anvende og vise dette Websted og dets indhold i personligt, ikke-kommercielt 

øjemed. 

 

3. Varemærker: BALL, Ball-logoet og navne på Ball-produkter er varemærker eller registrerede varemærker 

tilhørende Ball Corporation eller dets tilknyttede selskaber, hvis relevant. Alle rettigheder forbeholdes.  

 

4. Ansvarsfraskrivelse: DETTE WEBSTED OG DETS INDHOLD LEVERES "SOM DET ER" UDEN NOGEN ERKLÆRING 

ELLER GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, AF NOGEN ART, OG ALLE GARANTIER UDELUKKES, HERUNDER, MEN 

IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF IMPLICITTE GARANTIER, SÅ OVENNÆVNTE UDELUKKELSER 

GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.  

 

MATERIALERNE KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER OG TYPOGRAFISKE FEJL. BALL GIVER INGEN GARANTI FOR 

MATERIALERNES NØJAGTIGHED ELLER PÅLIDELIGHED ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF NOGEN RÅD, UDTALELSE, ERKLÆRING 

ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER VISES ELLER DISTRIBUTERES GENNEM WEBSTEDET. DU ERKENDER, AT HVIS DU 

FORLADER DIG PÅ SÅDANNE HOLDNINGER, RÅD, ERKLÆRINGER, MEMORANDA ELLER OPLYSNINGER AF NOGEN ART, 

SKER DET FOR EGEN RISIKO. BALL FORBEHOLDER SIG RET TIL, EFTER EGET SKØN OG UDEN FORPLIGTELSE, AT RETTE 

EVENTUELLE FEJL ELLER MANGLER HVOR SOM HELST PÅ WEBSTEDET. BALL KAN FINDE PÅ AT UDFØRE ANDRE 

ÆNDRINGER PÅ WEBSTEDET, MATERIALER OG PRODUKTER, PROGRAMMER, TJENESTER ELLER PRISER (HVIS RELEVANT), 

SOM ER BESKREVET PÅ WEBSTEDET, NÅR SOM HELST OG UDEN VARSEL.  

 

5. Tredjeparts websteder og indhold: Dette websted kan indeholde links til websteder, der drives af andre 

instanser, eller tredjepartsindhold, der ikke er under Balls kontrol. Hvis du bruger websteder eller indhold tilhørende 

tredjeparter, vil du muligvis forlade dette Websted. Hvis du beslutter at besøge eventuelle linkede websteder eller 

indhold fra tredjeparter, gør du det for egen risiko, og det er dit ansvar at træffe alle nødvendige 

beskyttelsesforanstaltninger for at værne mod vira eller andre ødelæggende elementer. Ball giver ingen garanti, 

erklæring eller påtegning af eller vedrørende et linket websted eller de oplysninger, der vises derpå, eller nogen af de 

produkter eller tjenester, som er beskrevet derpå.  

 

Balls inklusion af links til tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold på Webstedet udgør ikke og skal ikke opfattes 

http://www.ball.com/


som Balls påtegning, godkendelse af, sponsorering af eller forhold til noget tredjepartswebsted eller tredjepartsindhold. 

Inklusionen af links til tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold udgør ikke og skal ikke opfattes som en erklæring 

om, at et linket websted er bemyndiget til at bruge noget varemærke, firmanavn, logo eller copyrightsymbol fra Ball 

eller fra nogen dets tilknyttede selskaber eller datterselskaber.  

 

Du accepterer at forsvare Ball og holde Ball skadesløs for ethvert ansvar, der måtte være en følge af din brug eller 

afhængighed af tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold.  

 

6. Eksterne links til Webstedet: Oprettelse af eksterne links til dette Websted er ikke tilladt uden udtrykkelig, 

skriftlig tilladelse fra en autoriseret repræsentant for Ball. Skriftlig tilladelse til at oprette eksterne links til dette Websted 

gives efter Balls skøn.  

 

7. Begrænsninger: Det er ikke tilladt at indsende oplysninger til Webstedet, der er falske, vildledende eller 

unøjagtige, som beskrevet yderligere nedenfor i afsnit 7: Information udleveret af dig.  

 

a. Automatiserede anvendelsesmåder: Det er desuden ikke tilladt at bruge nogen form for "deep-link", 

"page-scrape", "robot", "spider" eller anden automatisk eller automatiseret anordning, program, algoritme, 

metode eller lignende eller tilsvarende manuel proces til at få adgang til, erhverve, kopiere eller overvåge en del 

af dette Websted eller dets indhold. Dette gælder reproduktion, erhvervelse eller fremvisning af indholdet.  

 

b. Afbrydelse og uautoriseret adgang: Du accepterer ikke at afbryde eller forsøge at afbryde driften af 

webstedet på nogen måde eller få uautoriseret adgang til Webstedets funktioner, systemer, programmer, 

netværk, indhold eller andre relaterede elementer, der er forbundet eller vises eller anvendes i forbindelse med 

dette Websted. Sådan ikke-tilladt adfærd inkluderer, men er ikke begrænset til, "hacking," "mining" af 

passwords, brud af Webstedets sikkerhed, test af Webstedets sårbarhed, pålægge en urimelig eller 

uforholdsmæssig stor belastning af trafik eller data på Webstedets infrastruktur eller Balls netværk eller 

systemer eller andre aktiviteter eller midler til at afbryde eller få uautoriseret adgang til Webstedet.  

 

c. Eksport- og handelskontrol: Du accepterer ikke at importere, eksportere, geneksportere eller overføre, 

hverken direkte eller indirekte, nogen del af dette Websted eller oplysninger, som det stiller til rådighed, i strid 

med alle amerikanske, udenlandske eller andre gældende love og regler.  

 

8. Information som du udleverer:  

a. Samtykke til brug af information: Når du bruger dette Websted, accepterer du Balls brug af oplysninger, 

der vedrører din brug af Webstedet, og alle de oplysninger, som du sender gennem dette Websted. De 

indhentede oplysninger er underlagt Webstedets Brugsbetingelser, Fortrolighedspolitik og Cookiepolitik, som 

alle er tilgængelige HER.  

 

b. Fortrolige eller proprietære oplysninger: Ball pålægger dig ikke at sende fortrolige eller proprietære 

oplysninger til Ball via Webstedet. Du accepterer, at oplysninger eller materiale, som du eller andre, der handler 

på dine vegne, leverer til Ball via Webstedet, ikke er fortrolige eller proprietære. Hvis du sender fortrolige eller 

proprietære oplysninger til Ball via Webstedet, accepterer du at skadesløsholde, forsvare og friholde Ball fra og 

mod alle krav, søgsmål, skader, omkostninger og andre udgifter (inklusive advokatsalærer), der måtte opstå 

direkte eller indirekte i forbindelse med, at du afsender oplysningerne som forklaret nedenfor i afsnit 9. 

 



c. Oplysningernes nøjagtighed: Du erklærer og garanterer, at alle de oplysninger, du har givet til Ball via 

Webstedet, er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. 

 

d. Brugslicens: Når du giver oplysninger eller materiale til Ball via Webstedet, uanset om det er fortroligt 

eller proprietært, giver du Ball en ubegrænset, uigenkaldelig, verdensomspændende, vederlagsfri licens til at 

anvende, gengive, vise, offentliggøre, overføre og distribuere sådanne oplysninger og materiale, og du 

accepterer endvidere, at det står Ball frit for at bruge alle de idéer, begreber eller knowhow, som du eller 

enkeltpersoner, der handler på dine vegne, giver Ball.  

 

e. Passende indhold og indsendelser: Du må ikke indsende oplysninger eller materiale til Ball, der er 

ærekrænkende, truende, uanstændige, chikanerende eller på anden måde ulovlige, eller som indeholder 

proprietært materiale, der tilhører andre. Du garanterer, at du ikke vil sende sådanne oplysninger i forbindelse 

med brugen af dette Websted.  

 

f. Cookies: Virksomheden vil muligvis bruge en teknologi, der betegnes "cookies", som hjælper os med at 

give dig brugertilpassede oplysninger. En "cookie" er et sæt data, som en webserver gemmer på din computer, 

og som gør websteder i stand til at genkende din computer og gemme dine poster, når du går fra side til side. 

Cookies registrerer også, hvor ofte du besøger et bestemt websted fra den samme computer. Yderligere 

oplysninger findes i Balls fulde Cookiepolitik HER. 

 

9. Databeskyttelse: Ball Corporation forpligter sig til at beskytte personoplysninger for alle de personer, vi 

interagerer med. Ball har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at de persondata, som 

Virksomheden behandler, er rimeligt beskyttet. Du kan få yderligere oplysninger om databeskyttelsespolitikker og -

procedurer ved at se Balls Fortrolighedspolitik, der findes HER. 

 

10. Skadesløsholdelse: DU ACCEPTERER AT SKADESLØSHOLDE, FORSVARE OG FRIHOLDE BALL, DETS 

BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, AGENTER, LEVERANDØRER OG ALLE ANDRE PARTER, DER 

MEDVIRKER I UDVIKLINGEN ELLER VEDLIGEHOLDELSEN AF DETTE WEBSTED OG DETS INDHOLD, FRA OG IMOD ALLE 

KRAV, SØGSMÅL, SKADER, OMKOSTNINGER OG ANDRE UDGIFTER (HERUNDER ADVOKATSALÆRER), DER MÅTTE OPSTÅ 

DIREKTE ELLER INDIREKTE I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF DETTE WEBSTED, DIT BRUG AF INDHOLDET AF DETTE 

WEBSTED, DIT BRUD PÅ DISSE BRUGSBETINGELSER, ELLER DINE INDSENDELSER ELLER POSTER GENNEM DETTE 

WEBSTED. 

 

11. Ansvarsbegrænsninger: BALL ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER DATTERSELSKABER SKAL UNDER 

INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR OVER FOR NOGEN INSTANS FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER SÆRLIGE 

SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TABT FORTJENESTE, 

DRIFTSAFBRYDELSE, TAB AF INFORMATION ELLER PROGRAMMER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER KNYTTET TIL 

BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, INDHOLD, MATERIALER OG FUNKTIONER PÅ WEBSTEDET ELLER ET 

LINKET WEBSTED, SELV HVIS BALL UDTRYKKELIGT GJORDE OPMÆRKSOM PÅ, AT DER VAR MULIGHED FOR SÅDANNE 

SKADER. 

 

12. Ændringer: Ball forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne en del af disse 

Brugsbetingelser helt eller delvist, når som helst med eller uden forudgående varsel. Ændringer i disse Brugsbetingelser 

vil træde i kraft, når meddelelse om sådanne ændringer offentliggøres. Din fortsatte brug af Webstedet efter eventuelle 

ændringer i disse Brugsbetingelser vil blive betragtet som en accept af disse ændringer fra din side.  

 



Ball kan bringe til ophør, ændre, midlertidigt stoppe eller afbryde enhver del af dette Websted, herunder 

tilgængeligheden af alle funktioner på Webstedet, når som helst med eller uden forudgående varsel. Ball kan begrænse 

din adgang til dele af eller hele Webstedet med eller uden forudgående varsel eller ansvar. Ball kan bringe ovennævnte 

godkendelser, rettigheder og licens til ophør.  

 

13. Overholdelse af Digital Millennium Copyright Act: Hvis du har nogen spørgsmål om ophavsret i forbindelse med 

oplysningerne på dette Websted, beder vi dig om at kontakte os så hurtigt som muligt. Vi forpligter os til at overholde 

Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512). Hvis du har klager eller indvendinger mod indholdet på dette Websted, 

bedes du kontakte:  

 

General Counsel 

Ball Corporation 

10 Longs Peak Drive 

Broomfield, CO 80021, USA 

 

Du skal angive følgende oplysninger, når du har spørgsmål eller vil indsende en klage vedrørende ophavsret: 

 

a. En fysisk eller digital signatur fra ejeren eller en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af 

ejeren ("klageren") af en eksklusiv ret, der påstås at være blevet krænket  

b. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk eller de ophavsretligt beskyttede værker (hvis der er 

flere), som påstås at være krænket  

c. Identifikation af det materiale, der påstås at krænke eller være genstand for krænkende aktivitet, og 

som skal fjernes, eller hvor adgangen hertil skal deaktiveres  

d. Tilstrækkelig information til at give Ball mulighed for at finde det identificerede materiale  

e. Tilstrækkelig information til at give Ball mulighed for at kontakte klageren, herunder adresse, 

telefonnummer og e-mailadresse  

f. En erklæring om, at klageren i god tro hævder, at materialet ikke er godkendt af copyright-ejeren, 

dennes agent eller loven  

g. En erklæring, der bekræfter, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte ifølge loven om afgivelse af 

falsk forklaring, at klageren er ejer eller er en autoriseret part, der kan handle på vegne af ejeren af en eksklusiv 

ret, der hævdes at være krænket.  

 

14. Gældende lov: Dette websted kontrolleres, betjenes og administreres af Ball fra dets afdelinger i BPE-United 

Kingdom. Ball foregiver ikke, at materialer på dette Websted er hensigtsmæssige eller tilgængelige til brug andre steder 

uden for Europe, Middle East, and Africa Region. Webstedet må ikke anvendes i områder, hvor Webstedets indhold ikke 

er tilladt. Hvis du anvender dette Websted på et sted, der ligger uden for det relevante region, er du eneansvarlig for 

overholdelsen af alle lokale love.  

 

Disse Brugsbetingelser styres af lovgivningen på BPE-United Kingdom uden at det har nogen indvirkning på retslige 

konflikter. 

 

15. Hele aftalen: Disse Brugsbetingelser udgør hele aftalen mellem Ball og dig med hensyn til din brug af dette 

Websted. Enhver søgsmål, du måtte fremsætte i forbindelse med din brug af Webstedet, skal påbegyndes inden for et 

(1) år efter, at kravet eller søgsmålet er opstået. Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion af en eller anden grund 

finder en bestemmelse i disse vilkår og betingelser eller en del heraf, som ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse 



håndhæves i det maksimalt tilladte omfang for at realisere hensigten med disse vilkår og betingelser, og de resterende 

bestemmelser i Brugsbetingelser fortsætter med fuld virkning.  

 

 

  



Brugsbetingelser – Medarbejderportal 
1. Introduktion: Portalen Brugsbetingelser – Medarbejder giver yderligere oplysninger, der specifikt vedrører 

brugen af Balls medarbejderportal og Balls interne kommunikationsværktøjer og -udstyr. Portalen Brugsbetingelser – 

Medarbejder omfatter Brugsbetingelser – Generelt. Sørg for at gennemgå Brugsbetingelser – Generelt omhyggeligt, da 

de indeholder vigtige vilkår og betingelser vedrørende din brug af alle Ball-websteder som defineret heri.  

 

I det omfang, at der er konflikt mellem Brugsbetingelser – Generelt og portalen Brugsbetingelser – Medarbejder, 

tilsidesætter portalen Brugsbetingelser – Medarbejder, Brugsbetingelser – Generelt, da det gælder din brug af Balls 

medarbejderportal og interne kommunikationsværktøjer.  

 

2. Generel beskrivelse af Medarbejderportalen: Medarbejderportalen leveres til Ball-medarbejdere, midlertidigt 

ansatte og andre lignende personer til intern kommunikation, nyheder, opdateringer og ressourcer. Det letter 

arbejdsrelateret kommunikation og interaktioner, der er relevante for drift og arbejdsmiljø hos Ball.  

 

3. Ball-politikker: Brugen af Medarbejderportalen skal foregå i henhold til disse Brugsbetingelser – 

Medarbejderportal, Balls globale databeskyttelsespolitik og anden politik hos Ball som beskrevet nedenfor. Alle Balls 

politikker gælder for alle posteringer, kommunikationer og interaktioner på Medarbejderportalen. Følgende liste 

omfatter flere, men ikke alle, politikker, der gælder for din brug af Medarbejderportalen. Overtrædelse af disse eller 

andre af Balls politikker kan give anledning til administrative og/eller disciplinære handlinger op til og inklusive 

afskedigelse.  

 

a. Personalepolitik:  

i. Politik for respekt på arbejdspladsen (globalt)  

ii. Forbud mod diskrimination, chikane og gengældelse (regionsspecifikt)  

iii. Medarbejderadfærd og -disciplin (regionsspecifik) 

iv. Beskæftigelsesrelaterede interessekonflikter (globalt).  

b. Informationsteknologi:  

i. Hensigtsmæssig brug (globalt)  

ii. Porteføljeadministration (globalt)  

iii. Fortrolighed (globalt) 

iv. Informationssikkerhed (globalt). 

c. Overholdelse og regulatoriske anliggender: 

i. Global databeskyttelse (globalt) 

ii. Trusler og vold på arbejdspladsen.   

d. Virksomhedens forbindelser:  

i. Public Affairs (globalt)  

ii. PR (globalt)  

iii. Aktivitet på sociale medier (globalt).  

Balls politik, herunder de ovenfor anførte, findes på Medarbejderportalen eller fra din personalerepræsentant. Hvis du 

har spørgsmål vedrørende disse politikker, skal du kontakte din personalerepræsentant.  

4. Rapportering af problemer: Medarbejderportalen er et sted, hvor man kan samarbejde med andre Ball-

medarbejdere, midlertidigt ansatte og andre om at udføre arbejdsopgaver og -pligter. Medarbejderportalen er ikke 

beregnet til og bør ikke bruges til at påpege problemer med arbejdsmiljøet. Portalen har ikke de rigtige værktøjer til at 

tackle denne type spørgsmål og opfylder ikke i tilstrækkelig grad gældende lovkrav til beskyttelse af personlige 

oplysninger.  



 

Ball har i stedet fastlagt politikker og procedurer for, hvordan man rapporterer problemer vedrørende arbejdspladsen. 

Hvis en medarbejder, midlertidig ansat eller anden person gerne vil rapportere upassende adfærd på arbejdspladsen, 

overtrædelser af politikker eller andre lignende forhold, bedes du rapportere disse forhold gennem de fastlagte 

politikker og kanaler. Hvis du har spørgsmål, bedes du læse Balls politik vedrørende respekt på arbejdspladsen for 

generel vejledning i, hvordan du rapporterer problemer inden for Virksomheden. Du kan også spørge 

personalerepræsentanten eller et andet medlem af ledelsen.  

 

 

  



Brugsbetingelser – Kundeportal 
1. Introduktion: Disse Brugsbetingelser – Kundeportal indeholder yderligere oplysninger, der specifikt vedrører 

brugen af Balls Kundeportal. Brugsbetingelser – Kundeportal omfatter hermed Brugsbetingelser – Generelt ved 

henvisning. I det omfang, at der er konflikt mellem Brugsbetingelser – Generelt og Brugsbetingelser – 

Medarbejderportal, tilsidesætter Brugsbetingelser – Medarbejderportal kun Brugsbetingelser – Generelt, i det omfang, 

at det gælder din brug af Kundeportalen ("Kundeportalen" eller "Tjenesten").  

 

2. Kundeportal: Ball stiller Kundeportalen til rådighed for at lette interaktionen med kunder og forbedre sin 

kundeservice. For at sikre, at Kundeportalen opfylder dette formål, er det meget vigtigt at have nøjagtige og aktuelle 

oplysninger. For at kunne bruge Tjenesten accepterer du, at:  

 

a. Angive korrekte, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv på anmodning fra 

Kundeportalens registreringsformular ("Registreringsdataene") og 

b. Holde registreringsdataene ajour til hver en tid, så de er korrekte, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige.  

Hvis du leverer oplysninger, der er ukorrekte, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, eller hvis Ball har mistanke 

om, at de oplysninger, du har givet, er ukorrekte, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, kan Ball finde på at 

suspendere eller nedlægge din konto og nægte al nuværende eller fremtidig brug af Kundeportalen eller dele heraf efter 

eget skøn.  

5. Adgang til Tjenesten: Du modtager et brugernavn og et password, når du har afsluttet registreringsprocessen 

for Tjenesten. Du er forpligtet til at værne om fortroligheden af dit brugernavn og dit password på kommercielt rimelige 

måder. Du er eneansvarlig for alle aktiviteter, der udføres gennem dit brugernavn og din adgangskode. I det omfang, at 

du mener, at dit brugernavn og din adgangskode er kompromitteret, accepterer du:  

 

a. Straks at informere din kontakt hos Ball om al tænkelig uautoriseret brug af dit brugernavn og dit 

password  

b. Straks at informere din kontakt hos Ball om alle tænkelige brud på din organisations sikkerhed, der kan 

kompromittere dit brugernavn og dit password  

c. Logge af din konto ved afslutningen på alle sessioner, hvor du bruger Tjenesten.  

Ball er ikke ansvarlig for tab, ansvar eller skade, der måtte opstå som følge af kompromittering eller uautoriseret brug af 

dit brugernavn og din adgangskode.  

6. Indhold indsendt: For alle oplysninger, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video, meddelelser 

eller andet materiale ("Indhold"), hvad enten det er offentliggjort eller afsendt i privat øjemed, er alene den person, som 

sådant Indhold stammer fra, ansvarlig. Ball er ikke ansvarlig for noget Indhold, som du uploader, poster, e-mailer eller på 

anden måde overfører via Tjenesten. Du accepterer ikke at bruge Tjenesten til noget ikke-tilladt formål, herunder, men 

ikke begrænset til at:  

a. Uploade, postere, e-maile eller på anden måde overføre Indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, 

voldeligt, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, injurierende, fortalende, vulgært, uanstændigt, invasivt 

for andres privatliv, hadefuldt, racistisk, etnisk anstødeligt eller på anden måde uacceptabelt  

b. På nogen måde skade mindreårige  

c. Foregive at være en person eller organisation, herunder, men ikke begrænset til, Ball, en Ball-

repræsentant, forumleder, guide eller vært, eller fejlagtigt angive eller på anden måde forkert repræsentere din 

tilknytning til en person eller organisation  

d. Forfalske sidehoveder eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af 

Indhold, der sendes via Tjenesten  



e. Overføre alt indhold, som du ikke har ret til at overføre i henhold til nogen lov eller i henhold til 

kontraktmæssige forpligtelser eller tillidsforpligtelser (f.eks. insiderinformation, proprietære og fortrolige 

oplysninger, der indlæres eller videregives i forbindelse med et ansættelsesforhold eller i henhold til en 

fortrolighedsaftale)  

f. Overføre Indhold, der krænker en hvilken som helst parts patent, varemærke, forretningshemmelighed, 

ophavsret eller andre proprietære rettigheder ("Rettigheder")  

g. Overføre ethvert materiale, der indeholder softwarevirusser eller anden computerkode, filer eller 

programmer, der er udformet med henblik på at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af 

computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr eller til at få information på uautoriserede 

måder  

h. Afbryde dialogstrømmen, få en skærm til at "rulle" hurtigere, end andre brugere af Tjenesten er i stand 

til at skrive, eller udføre andre handlinger på en måde, der negativt påvirker andre brugeres evne til at deltage i 

udvekslinger eller brug af Tjenesten i realtid  

i. Forstyrre eller afbryde Tjenesten, servere eller netværk, der er forbundet med Tjenesten, eller undlade 

at overholde eventuelle krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er forbundet med Tjenesten 

j. Bevidst eller ubevidst krænke gældende lokale, statslige, nationale eller internationale love, herunder, 

men ikke begrænset til, forordninger, der er udstedt af værdipapircentraler og andre myndigheder, samt regler 

som udspringer af lovgivning omkring værdipapirer og har retskraft 

k. Indsamle eller gemme personoplysninger om andre brugere. 

 

 

 

 

 

  



Fortrolighedspolitik – Generelt  
1. Introduktion: Ball Corporation og dets datterselskaber og tilknyttede selskaber ("Selskabet" eller "Ball") 

forpligter sig til at beskytte personoplysninger for alle de personer, vi samarbejder med. Ball har truffet både tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de personoplysninger, som Virksomheden behandler. Formålet med 

denne fortrolighedsmeddelelse er at informere dig om de behandlingsaktiviteter, som Virksomheden udfører, når det 

drejer sig om din generelle brug af de websteder og systemer, som Virksomheden varetager (samlet benævnt 

"Webstedet"), samt dine rettigheder og forpligtelser vedrørende dine personoplysninger.  

 

2. Hvem behandler mine oplysninger? Ball Corporation og dets datterselskaber og associerede selskaber 

behandler bestemte typer personoplysninger fra brugere af Webstedet. Virksomheden kan også indgå aftale med 

tredjeparter om at levere visse tjenester på Virksomhedens vegne. Ball tager skridt til at sikre, at de tredjeparter, der 

behandler data på Balls vegne, overholder databeskyttelsesstandarder, herunder, men ikke begrænset til, indgåelse af 

kontrakter med disse tredjeparter, sikkerhedsgennemgang af tredjeparterne og andre lignende tiltag og processer.  

 

3. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål om behandlingsaktiviteter? Virksomheden har en 

databeskyttelsesafdeling, der kan besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have om behandlingen af dine 

personoplysninger. Kontakt venligst Critical Data Protection Team (det regionale team for beskyttelse af kritiske data):  

 

North America Data Protection 
Critical Data Protection Team 
10 Longs Peak Drive 
Broomfield, CO 80021, USA 
cdpna@ball.com 

Europe, Middle East, & Africa Data Protection 
Critical Data Protection Team  
100 Capability Green 
Luton LU1 3LG 
Storbritannien 
cdpeu@ball.com 

South America Data Protection 
Critical Data Protection Team 
Avenida das Américas 
3434-Condomínio Mario Henrique Simonsen-
Bloco 2/6 e 7 andares Barra da Tujica 
Rio de Janeiro 22640-102 
Brasilien 
cdpsa@ball.com 

Asia Pacific Data Protection 
Critical Data Protection Team 
Units 1610 – 1619, Tower 1 
Grand Century Place 
193 Prince Edward Rd. West 
Mongkok, Kowloon, Hong Kong 
cdpapac@ball.com  

 

4. På hvilket grundlag indsamles mine oplysninger? 

a. Samtykke: Når du bruger Webstedet, accepterer du hermed Virksomhedens Brugsbetingelser og 

Fortrolighedspolitik. Du accepterer også, at Virksomheden behandler dine personoplysninger i den udstrækning, 

at det vedrører brugen af dets Websteder. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at ophøre med 

at bruge Webstedet. Hvis du ikke ønsker at acceptere Virksomhedens behandling af dine personoplysninger og 

den måde, Virksomhedens beskytter personoplysninger på, skal du ikke bruge dette Websted eller stoppe med 

at bruge dette Websted. 

b. Legitime forretningsinteresser: Ud over at behandle dine oplysninger på grundlag af dit samtykke 

behandler virksomheden også personoplysninger på grundlag af legitime forretningsmæssige interesser. Disse 

legitime forretningsinteresser går blandt andet ud på at sikre, at Webstedet er sikkert og beskyttet mod trusler 

om brud eller kompromis. Derudover kan Ball behandle personoplysninger, besvare indsendelser og 

forespørgsler, som du retter til Ball via dennes Websted. Endelig kan Ball behandle brugsdata med henblik på at 

vedligeholde og forbedre Webstedet.  

 

5. Hvilke oplysninger behandler virksomheden?  

mailto:cdpna@ball.com
mailto:cdpeu@ball.com
mailto:cdpsa@ball.com
mailto:cdpapac@ball.com


a. Generel brug: Når du bruger Webstedet til generel information, stiller Virksomheden ikke krav om, at du 

giver oplysninger om dig selv eller din identitet med undtagelse af domænenavne og IP-adresser til besøgende 

på vores Websted. Vi registrerer også dato og klokkeslæt og varighed af hvert besøg og de viste sider. 

Domænenavne og IP-adresser bruges ikke til at identificere dig personligt. Disse oplysninger indsamles derimod 

for at måle antallet af besøg, den tid der gennemsnitligt bruges på Webstedet, de viste sider og anden lignende 

information om brugen.  

b. Indsendelse af formularer: På dele af dette Websted har Virksomheden muligvis brug for at indsamle 

personoplysninger fra dig til et bestemt formål. Det kan for eksempel være, når du frivilligt indsender dine 

personoplysninger i forbindelse med indsendelse af en formular. Ved at angive disse personoplysninger kan Ball 

besvare dine anmodninger. De oplysninger, der indsamles fra dig, kan omfatte navn, adresse, telefonnummer 

eller e-mailadresse. Dette er også tilfældet, når du indsender anmodninger om behandling af dine 

personoplysninger. 

c. Cookies: Virksomheden vil muligvis bruge en teknologi, der betegnes "cookies", som hjælper os med at 

give dig brugertilpassede oplysninger. En "cookie" er et sæt data, som en webserver gemmer på din computer. 

Cookies gør det derefter muligt for websteder at genkende din computer og "huske" dine poster, når du går fra 

side til side, eller når du fra tid til anden besøger Webstedet igen med samme computer. Yderligere oplysninger 

om, hvordan Ball bruger cookies, findes i Balls fulde Cookiepolitik HER. 

d. Andre behandlingsaktiviteter: Der kan ske yderligere behandling, når en person bruger vores websted til 

at indsende jobansøgninger, forretningsforespørgsler, forespørgsler om pension eller andre anvendelser. 

Yderligere information om behandling af aktiviteter, der er relateret til disse typer indsendelser eller 

forespørgsler, fås ved at kontakte Balls webside om beskyttelse af personoplysninger HER.  

e. Børn: Dette websted er ikke beregnet til personer under 13 år. Vi hverken anmoder om eller indsamler 

bevidst personoplysninger fra eller om børn, og vi markedsfører ikke bevidst vores produkter eller tjenester til 

børn. Ball opfordrer forældre eller værger til børn til at engagere sig aktivt i børns onlineaktiviteter. Hvis du 

mener, at Ball har indsamlet personoplysninger fra en person, der er under den gældende samtykkealder i dit 

land uden at have opnået det nødvendige samtykke, bedes du kontakte Ball som anført ovenfor i afsnit 3 i 

denne Fortrolighedspolitik.  

 

6. Deler I mine personoplysninger? 

a. Interne modtagere: Visse afdelinger i Virksomheden modtager og behandler personoplysninger, der er 

indhentet fra besøgende på Webstedet, som har et reelt behov for oplysningerne, især når deres job er relateret 

til vedligeholdelse af Webstedet, levering eller opdatering af Indhold på Webstedet eller svar på henvendelser 

foretaget via Webstedet. Dette kan omfatte it-afdelingen, Critical Data Protection-teamet og andre afdelinger, 

som har et reelt behov for oplysningerne.  

b. Eksterne modtagere: Virksomheden kan også overføre visse oplysninger til tredjeparter, som Ball har 

kontraheret til at udføre visse administrative opgaver vedrørende Webstedet. Ball deler, sælger eller udlejer 

ikke personoplysninger om dig til behandling hos tredjeparter, så de kan bruge dem til markedsføring.  

c. Andre særlige omstændigheder: Det kan desuden i sjældne tilfælde ske, at dine oplysninger deles i 

forbindelse med eller under forhandlinger om en fusion, salg af virksomhedsaktiver, konsolidering eller 

omstrukturering, finansiering eller erhvervelse af hele eller en del af vores forretning på foranledning af eller til 

en anden virksomhed. Vi kan også finde på at dele dine oplysninger med en kompetent myndighed, hvis vi 

mener, at videregivelse er i overensstemmelse med eller på anden måde påkrævet ifølge gældende lov, forskrift 

eller juridisk proces. Dette kan omfatte retshåndhævelsespersonale, statslige myndigheder eller andre 

tredjeparter, hvis det anses for nødvendigt for at overholde juridiske processer eller opfylde nationale 

sikkerhedskrav. Det kan også ske, at dine oplysninger deles i forbindelse med retssager for at forsvare 

Virksomhedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets forretningspartnere, dig selv eller andre.  



d. Ikke-personlige oplysninger: Oplysninger kan deles, når de er samlet, anonymiseret og/eller 

afidentificeret, så de ikke med rimelighed kan bruges til at identificere dig.  

 

7. Vil mine oplysninger blive overført til andre lande? Ball er en verdensomspændende organisation med 

hovedkontor i USA og afdelinger i mange lande overalt i verden. Ball kan derfor finde på at overføre dine 

personoplysninger til Ball i USA, til et af deres datterselskaber et hvilket som helst sted i verden eller til tredjeparter e ller 

forretningspartnere som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik.  

 

Ball Corporation har taget skridt til at træffe tilstrækkelige organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til at 

beskytte dine personoplysninger, herunder ved at tilslutte sig EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-programmerne og 

indgå passende aftaler med Ball-enheder og eksterne organisationer. Du kan finde flere oplysninger om Balls EU-USA og 

Schweiz-USA Privacy Shield-certificeringer ved at klikke HER.  

 

8. Hvad nu, hvis jeg klikker på et link til et andet websted, der ikke administreres af Ball? Dette Websted kan 

indeholde links til andre websteder. Omend vi stræber efter kun at linke til websteder, der deler vores høje standarder 

og respekt for privatlivets fred, er vi ikke ansvarlige for indholdet, sikkerheden eller den måde, personoplysninger 

beskyttes på, på andre websteder.  

 

9. Hvor længe vil mine oplysninger blive opbevaret? Dine personoplysninger gemmes som tilladt eller bestemt af 

lokale love.  

 

10. Hvad er mine rettigheder, hvad angår mine personoplysninger? Du har ret til at anmode om information om, 

hvordan dine personoplysninger behandles. Dette kan omfatte anmodninger om at rette oplysningerne, slette dine 

oplysninger eller opdatere dine oplysninger. Hvis du gerne vil indsende en forespørgsel vedrørende dine 

personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse hermed, skal du klikke HER og vælge "Forespørgsel om 

personoplysninger" fra rullemenuen under Interesseområde. 

 

11. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er bekymret for, hvordan mine personoplysninger behandles ? Hvis du er bekymret 

for, hvordan Virksomheden behandler dine oplysninger, kan du kontakte den lokale databeskyttelsesafdeling eller den 

lokale tilsynsmyndighed i dit land. 

 

12. Hvad sker der, hvis jeg nægter at udlevere mine personoplysninger? Hvis du nægter at give dit samtykke til 

denne Fortrolighedspolitik, skal du straks stoppe brugen af dette Websted. Hvis du afviser cookies, vil visse funktioner 

på Webstedet muligvis ikke fungere korrekt.  

 

13. Hvilke websteder gælder denne meddelelse for?  Denne meddelelse gælder for følgende websteder: 

www.ball.com, www.ballaerospace.com og andre, der måtte blive tilføjet i fremtiden.  

 

14. Hvor kan jeg finde ændringer til denne meddelelse? Vi vil muligvis opdatere denne Fortrolighedspolitik fra tid 

til anden. Når vi opdaterer den, offentliggør vi den opdaterede erklæring på denne side. Oplysninger, du stiller til 

rådighed, er underkastet den Fortrolighedspolitik, der er gældende på det tidspunkt, hvor du indsender oplysningerne.  

 

  

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
https://www.ball.com/eu/about-ball/contact-us/general-inquiry-form
http://www.ball.com/
http://www.ballaerospace.com/


Fortrolighedspolitik – Ansøgere  
1. Introduktion: Denne Fortrolighedspolitik – Ansøgere indeholder yderligere oplysninger, der specifikt vedrører 

brugen af de websteder og systemer, som Virksomheden varetager (samlet benævnt "Webstedet") i forbindelse med 

ansøgningsprocessen. Fortrolighedspolitik – Ansøgere omfatter hermed Fortrolighedspolitik – Generelt ved henvisning. I 

den udstrækning, at der er uoverensstemmelse mellem Fortrolighedspolitik – Generelt og Fortrolighedspolitik – 

Ansøgere, erstatter Fortrolighedspolitik – Ansøgere kun Fortrolighedspolitik – Generelt, i den udstrækning, at det gælder 

din brug af Webstedet som ansøger.  

 

2. På hvilket grundlag indsamles mine oplysninger? Ud over de oplysninger, der er beskrevet i Fortrolighedspolitik 

– Generelt, afsnit 4, kan Virksomheden bruge følgende supplerende oplysninger i forbindelse med ansøgere: 

 

a. Samtykke: Du accepterer også, at Virksomheden behandler dine personoplysninger i den udstrækning, 

at det vedrører din jobansøgning. Dette betyder, at du frivilligt giver dit samtykker til, at Ball behandler alle 

personoplysninger, som du indsender i forbindelse med en jobansøgning. Du accepterer også at lade en 

medarbejder eller kontrahent hos Ball bruge disse personoplysninger til at kontakte dig for at få yderligere 

oplysninger, afholde interviews og anden kommunikation i forbindelse med ansøgningen.  

Ved at indsende din ansøgning, accepterer du også, at Ball kan gennemgå dit ansøgningsmateriale for at 

bestemme din berettigelse og kvalifikationer i forbindelse med den stilling, som du har ansøgt om, samt andre 

stillinger inden for Ball, som du måtte være kvalificeret til efter eksplicit meddelelse fra en Ball-repræsentant. 

Hvis du ikke ønsker at blive taget i betragtning til andre stillinger, som du kunne være kvalificeret til hos Ball, skal 

du informere Balls repræsentant, når denne kontakter dig.  

b. Legitime forretningsinteresser: Ball behandler også personoplysninger på grundlag af andre legitime 

forretningsmæssige interesser i ansøgningsprocessen. Dette inkluderer levering af visse personoplysninger til 

offentlige instanser i henhold til lokal lovgivning, opbevaring af visse personoplysninger i henhold til lokal 

lovgivning og bestemmelse af, om en ansøger er kvalificeret til en stilling, som denne har ansøgt om.  

 

3. Hvilke oplysninger behandler virksomheden? Ud over de oplysninger, der er beskrevet i Fortrolighedspolitik – 

Generelt, afsnit 5, kan Virksomheden bruge følgende supplerende oplysninger i forbindelse med ansøgere:  

 

a. Indgivelse af formularer: Ball bruger alle de oplysninger, som du udleverer gennem dine indsendelser, til 

at bestemme din egnethed og dine kvalifikationer til de stillinger, som du har ansøgt om. Ball kan også bruge 

disse oplysninger til at kontakte dig for at få mere information, afholde interviews eller andre relaterede formål.  

b. Børn: Webstedet er ikke beregnet til ansøgere under myndighedsalderen, medmindre lokal lovgivning 

foreskriver andet. Vi anmoder om eller indsamler ikke bevidst personoplysninger fra eller om børn under 

myndighedsalderen, undtagen gennem godkendte programmer og ansøgningsprocesser, såsom praktikpladser, 

co-op-programmer og praktikpladser til gymnasieniveau og praktikpladser på videregående uddannelser og 

lignende programmer. Ball opfordrer forældre eller værger til børn til at engagere sig aktivt i børns 

onlineaktiviteter. Hvis du mener, at Ball har indsamlet personoplysninger fra en person, der er under den 

gældende samtykkealder i dit land uden at have opnået det nødvendige samtykke, bedes du kontakte Ball som 

anført ovenfor i afsnit 3 i denne Fortrolighedspolitik – Generelt.  

 

4. Deler I mine personoplysninger? 

a. Interne modtagere: Visse afdelinger i Virksomheden modtager og behandler personoplysninger, der er 

indhentet fra besøgende på Webstedet, som har et reelt behov for oplysningerne, især når deres job er relateret 

til vedligeholdelse af Webstedet, levering eller opdatering af Indhold på Webstedet eller svar på henvendelser 



foretaget via Webstedet. Dette kan omfatte it-afdelingen, Critical Data Protection-teamet og andre afdelinger, 

som har et reelt behov for oplysningerne.  

b. Eksterne modtagere: Virksomheden kan også overføre visse oplysninger til tredjeparter, som Ball har 

kontraheret til at udføre visse administrative opgaver vedrørende Webstedet. Ball deler, sælger eller udlejer 

ikke personoplysninger om dig til behandling hos tredjeparter, så de kan bruge dem til markedsføring.  

c. Andre særlige omstændigheder: Det kan desuden i meget sjældne tilfælde ske, at dine oplysninger deles 

i forbindelse med eller under forhandlinger om en fusion, salg af virksomhedsaktiver, konsolidering eller 

omstrukturering, finansiering eller erhvervelse af hele eller en del af vores forretning på foranledning af eller til 

en anden virksomhed. Vi kan også finde på at dele dine oplysninger med en kompetent myndighed, hvis vi 

mener, at videregivelse er i overensstemmelse med eller på anden måde påkrævet ifølge gældende lov, forskrift 

eller juridisk proces. Dette kan omfatte retshåndhævelsespersonale, statslige myndigheder eller andre 

tredjeparter, hvis det anses for nødvendigt for at overholde juridiske processer eller opfylde nationale 

sikkerhedskrav. Det kan også ske, at dine oplysninger deles i forbindelse med retssager for at forsvare 

Virksomhedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets forretningspartnere, dig selv eller andre.  

d. Ikke-personlige oplysninger: Oplysninger kan deles, når de er samlet, anonymiseret og/eller 

afidentificeret, så de ikke med rimelighed kan bruges til at identificere dig.  

 

5. Vil mine oplysninger blive overført til andre lande? Ball er en verdensomspændende organisation med 

hovedkontor i USA og afdelinger i mange lande overalt i verden. Ball kan derfor finde på at overføre dine 

personoplysninger til Ball i USA, til et af deres datterselskaber et hvilket som helst sted i verden eller til tredjeparter eller 

forretningspartnere som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik.  

 

Ball Corporation har taget skridt til at træffe tilstrækkelige organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til at 

beskytte dine personoplysninger, herunder ved at tilslutte sig EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-programmerne og 

indgå passende aftaler med Ball-enheder og eksterne organisationer. Du kan finde flere oplysninger om Balls EU-USA og 

Schweiz-USA Privacy Shield-certificeringer ved at klikke HER.  

 

6. Hvad nu, hvis jeg klikker på et link til et andet websted, der ikke administreres af Ball? Dette Websted kan 

indeholde links til andre websteder. Omend vi stræber efter kun at linke til websteder, der deler vores høje standarder 

og respekt for privatlivets fred, er vi ikke ansvarlige for indholdet, sikkerheden eller den måde, personoplysninger 

beskyttes på, på andre websteder.  

 

7. Hvor længe vil mine oplysninger blive opbevaret? Dine personoplysninger gemmes i overensstemmelse med 

lokal lovgivning.  

 

8. Hvad er mine rettigheder, hvad angår mine personoplysninger? Du har ret til at anmode om information om, 

hvordan dine personoplysninger behandles. Dette kan omfatte anmodninger om at rette oplysningerne, slette dine 

oplysninger eller opdatere dine oplysninger. Hvis du gerne vil indsende en forespørgsel vedrørende dine 

personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse hermed, skal du klikke HER og vælge "Forespørgsel om 

personoplysninger" fra rullemenuen under Interesseområde. 

 

9. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er bekymret for, hvordan mine personoplysninger behandles ? Hvis du er bekymret 

for, hvordan Virksomheden behandler dine oplysninger, kan du kontakte den lokale databeskyttelsesafdeling eller den 

lokale tilsynsmyndighed i dit land. 

 

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
https://www.ball.com/eu/about-ball/contact-us/general-inquiry-form


10. Hvad sker der, hvis jeg nægter at udlevere mine personoplysninger? Hvis du nægter at give dit samtykke til 

denne Fortrolighedspolitik, skal du straks stoppe brugen af dette Websted. Hvis du afviser cookies, vil visse funktioner 

på Webstedet muligvis ikke fungere korrekt.  

 

11. Hvilke websteder gælder denne meddelelse for? Denne meddelelse gælder for følgende websteder: 

www.ball.com, www.ballaerospace.com og andre, der måtte blive tilføjet i fremtiden.  

 

12. Hvor kan jeg finde ændringer til denne meddelelse? Vi vil muligvis opdatere denne Fortrolighedspolitik fra tid 

til anden. Når vi opdaterer den, offentliggør vi den opdaterede erklæring på denne side. Oplysninger, du stiller til 

rådighed, er underkastet den Fortrolighedspolitik, der er gældende på det tidspunkt, hvor du indsender oplysningerne.  

 

  

http://www.ball.com/
http://www.ballaerospace.com/


Fortrolighedspolitik – Medarbejdere 
1. Introduktion: Denne Fortrolighedspolitik – Medarbejdere indeholder yderligere oplysninger, der specifikt 

vedrører brugen af de websteder og systemer, som Virksomheden varetager (samlet benævnt "Webstedet") i 

forbindelse med ansættelsesforholdet. Fortrolighedspolitik – Medarbejdere omfatter hermed Fortrolighedspolitik – 

Generelt ved henvisning. I den udstrækning, at der er uoverensstemmelse mellem Fortrolighedspolitik – Generelt og 

Fortrolighedspolitik – Ansøgere, erstatter Fortrolighedspolitik – Ansøgere kun Fortrolighedspolitik – Generelt i den 

udstrækning, at det gælder din brug af Webstedet som ansøger.  

 

2. På hvilket grundlag indsamles mine oplysninger? Ud over de oplysninger, der er beskrevet i Fortrolighedspolitik 

– Generelt, afsnit 4, kan Virksomheden bruge følgende supplerende oplysninger i forbindelse med medarbejdere: 

 

a. Juridiske forpligtelser: Ball er forpligtet til at indsamle bestemte oplysninger for at overholde statslige 

krav, såsom beskatningsformål, statslige rapporteringskrav, administration af lovbestemt fravær, overholdelse af 

finansiel lovgivning, der kræves for børsnoterede virksomheder, anmodninger om information fra det offentliges 

side og andre lignende typer juridiske forpligtelser.  

b. Nødvendig for at opfylde en kontrakt: Ball behandler oplysninger for at overholde sine forpligtelser i 

henhold til ansættelseskontrakter med ansatte, herunder forpligtelsen til at kompensere medarbejderen for 

udført arbejde. Dette kan omfatte indsamling af oplysninger, der vedrører medarbejderens familie, sundhed, 

økonomi, professionel baggrund, kriminel baggrund, personlige karakteristika og andre former for 

personoplysninger og følsomme personoplysninger. Derudover behandler Ball oplysninger for at overholde sine 

forpligtelser i henhold til plandokumenter for medarbejdergoder (f.eks. invaliditetsydelser, pensionsydelser, 

sundhedsydelser og andre, alt efter hvad der er relevant for den pågældende region).  

c. Legitime forretningsmæssige årsager: Ball behandler også oplysninger af legitime forretningsgrunde, 

herunder overvågning af arbejdsstyrken for at sikre det rette ansættelsesniveau, og at forretningsbehovene er 

opfyldt. Ball overvåger fysisk adgang til dets afdelinger for at værne om medarbejderes og besøgendes sikkerhed 

og velvære. Ball overvåger onlineaktivitet for at sikre korrekt brug af erhvervsejendomme, undgå tab af 

fortrolige forretningsoplysninger, forhindre svindel og beskytte mod potentielt brud på onlinesikkerhed. Ball 

behandler oplysninger for at overholde tillidsforpligtelser vedrørende finansiering, administration og varetagelse 

af pensionsordninger, såsom identifikation af effektiviteten i administrationen af eller afbødning af økonomiske 

risici for pensionsordninger.  

d. Medarbejdersamtykke: Under begrænsede omstændigheder kan Ball indsamle medarbejderoplysninger, 

hvis medarbejderne har afgivet samtykke. Dette kan omfatte tilegnelse af mere detaljerede økonomiske, 

personlige, sundhedsmæssige og andre personlige og følsomme personoplysninger med henblik på frivillige 

medarbejderfordele ud over dem, der traditionelt tilbydes fra tid til anden. Derudover kan Ball finde på at 

indsamle medarbejderoplysninger i tilfælde af, at Ball tager billeder, videoer eller andre lignende medier til 

markedsføringsformål. Medarbejdere, der giver frivilligt samtykke, kan til enhver tid trække deres samtykke 

tilbage ved at kontakte den relevante databeskyttelsesafdeling i Virksomheden som beskrevet i 

Fortrolighedspolitik – Generelt HER. 

e. Juridisk forsvar: Under visse omstændigheder behandles dine personoplysninger i forbindelse med 

juridisk forsvar.  

f. Ikke-personlige oplysninger: Oplysninger kan deles, anonymiseres og/eller afidentificeres, så de ikke 

med rimelighed kan bruges til at identificere dig. 

 

3. Hvilke oplysninger behandler virksomheden? Ud over de oplysninger, der er beskrevet i Fortrolighedspolitik – 

Generelt, afsnit 5, kan Virksomheden bruge følgende supplerende oplysninger i forbindelse med ansøgere:  

 



a. Indgivelse af formularer: Ball bruger alle de oplysninger, som du udleverer gennem dine indsendelser, til 

at bestemme din egnethed og dine kvalifikationer i forbindelse med ansættelse, salgsfremme, degraderinger, 

aflønning og andre beskæftigelsesrelaterede formål. Derudover kan oplysninger, der udleveres gennem 

indsendelse af formularer, anvendes til at bekræfte identitet, give svar på forespørgsler, afholde undersøgelser 

af påstande om forsømmelse og andre formål, hvortil du har indgivet oplysninger. Ball kan også bruge disse 

oplysninger til at kontakte dig for at få mere information, bede om præcisering af de oplysninger, du har 

udleveret, eller andre formål knyttet til en medarbejders egnethed eller kvalifikation til eller administration af 

ansættelse og ansættelsesrelaterede ydelser.  

b. Medarbejderens personoplysninger: Ball og relevante tredjeparter bruger personoplysninger og 

følsomme personoplysninger til at administrere ansættelsesforholdet. Disse personoplysninger kan omfatte en 

medarbejders navn, kontaktoplysninger, ansættelseshistorie, økonomiske oplysninger, familieoplysninger, 

oplysninger om arvinger, arvingers kontaktoplysninger, sundhedsoplysninger og andre oplysninger, der er 

nødvendige for at administrere ansættelsesforholdet og andre relaterede ydelser, der påvirker medarbejderen 

og medarbejderens familie, pårørende, partnere eller arvinger.  

c. Følsomme personoplysninger: Følsomme personoplysninger kan også behandles for at administrere 

ansættelsesforholdet, herunder men ikke begrænset til sundhedsoplysninger (f.eks. pensionsplaner for 

medarbejdere), seksuel orientering (f.eks. på frivillig basis i regioner, hvor loven tillader det), race (f.eks. i 

begrænsede regioner, hvor loven kræver det), etnisk oprindelse (f.eks. i begrænsede regioner, hvor loven 

kræver det), religiøs eller filosofisk overbevisning (f.eks. i begrænsede regioner, hvor loven kræver det) og 

biometriske data (f.eks. til registrering af tid og fremmøde). Ball har indført organisatoriske og tekniske 

foranstaltninger for at beskytte medarbejdernes personoplysninger. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte 

dit Critical Data Protection-team som beskrevet i afsnit 3 i Fortrolighedspolitikken – Generelt HER.  

 

4. Deler I mine personoplysninger? Ball kan dele medarbejderens personoplysninger med interne og eksterne 

modtagere som nærmere beskrevet nedenfor. 

  

a. Interne modtagere: Visse afdelinger i Virksomheden modtager og behandler personoplysninger, der 

vedrører din ansættelse. Personoplysninger deles med Ball-medarbejdere, som har et reelt behov for 

oplysningerne, især når Ball-medarbejderens beskæftigelse vedrører administration af visse aspekter af 

ansættelsesforholdet. Medarbejdere i People Support & Operations kan for eksempel have adgang til 

medarbejderoplysninger for afdelinger, lokaliteter eller divisioner, som PS&O-medarbejderen er ansvarlig for i 

forbindelse med deres specifikke arbejdsopgaver. Ball anvender regelbaserede tilladelser, kryptering, politikker 

og procedurer for at værne om medarbejderoplysningernes sikkerhed.  

b. Eksterne modtagere: Virksomheden kan også overføre visse oplysninger til tredjeparter, som Ball har 

kontraheret til at udføre visse administrative opgaver vedrørende Webstedet. Ball deler, sælger eller udlejer 

ikke personoplysninger om dig til behandling hos tredjeparter, så de kan bruge dem til markedsføring. 

Derudover kan Ball overføre personoplysninger til tredjepart-databehandlere, der har et reelt behov for 

oplysningerne, når loven kræver det, og det er nødvendigt for at opfylde Virksomhedens forpligtelser i 

forbindelse med ansættelsesforholdet eller for at opfylde forretningsmæssige forpligtelser knyttet til din 

ansættelse. Følgende liste giver eksempler på oplysninger, som kan deles med tredjepartsdatabehandlere:  

i. Behandling af ansøgere  

ii. Behandling af nyansatte  

iii. Behandling og administration af tids- og fremmødeoplysninger  

iv. Behandling og administration af lønoplysninger  

v. Behandling og administration af social- og sundhedsydelser  

vi. Skattemyndigheder  



vii. Behandling og administration af rejseomkostninger  

viii. Udbydere af forsikrings- og sikkerhedstjenester  

ix. Behandling og administration af pensionsoplysninger  

x. Administration af faguddannelse og ledelsesudvikling  

xi. Statslige organer, tilsynsmyndigheder og arbejdsmarkedsmyndigheder 

xii. Kunder, forhandlere og leverandører.  

c. Andre særlige omstændigheder: Det kan desuden i sjældne tilfælde ske, at dine oplysninger deles i 

forbindelse med eller under forhandlinger om en fusion, salg af virksomhedsaktiver, konsolidering eller 

omstrukturering, finansiering eller erhvervelse af hele eller en del af vores forretning på foranledning af eller til 

en anden virksomhed. Vi kan også finde på at dele dine oplysninger med en kompetent myndighed, hvis vi 

mener, at videregivelse er i overensstemmelse med eller på anden måde påkrævet ifølge gældende lov, forskrift 

eller juridisk proces. Dette kan omfatte retshåndhævelsespersonale, statslige myndigheder eller andre 

tredjeparter, hvis det anses for nødvendigt for at overholde juridiske processer eller opfylde nationale 

sikkerhedskrav. Det kan også ske, at dine oplysninger deles i forbindelse med retssager for at forsvare 

Virksomhedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets forretningspartnere, dig selv eller andre.  

d. Ikke-personlige oplysninger: Oplysninger kan deles, når de er samlet, anonymiseret og/eller 

afidentificeret, så de ikke med rimelighed kan bruges til at identificere dig.  

 

5. Vil mine oplysninger blive overført til andre lande? Ball er en verdensomspændende organisation med 

hovedkontor i USA og afdelinger i mange lande overalt i verden. Ball kan derfor finde på at overføre dine 

personoplysninger til Ball i USA, til et af deres datterselskaber et hvilket som helst sted i verden eller til tredjeparter e ller 

forretningspartnere som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik.  

 

Ball Corporation har taget skridt til at træffe tilstrækkelige organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til at 

beskytte dine personoplysninger, herunder ved at tilslutte sig EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-programmerne og 

indgå passende aftaler med Ball-enheder og eksterne organisationer. Du kan finde flere oplysninger om Balls EU-USA og 

Schweiz-USA Privacy Shield-certificeringer ved at klikke HER.  

 

6. Hvad nu, hvis jeg klikker på et link til et andet websted, der ikke administreres af Ball? Dette Websted kan 

indeholde links til andre websteder. Omend vi stræber efter kun at linke til websteder, der deler vores høje standarder 

og respekt for privatlivets fred, er vi ikke ansvarlige for indholdet, sikkerheden eller den måde, personoplysninger 

beskyttes på, på andre websteder.  

 

7. Hvor længe vil mine oplysninger blive opbevaret? Dine personoplysninger gemmes i overensstemmelse med 

lokal lovgivning.  

 

8. Hvad er mine rettigheder, hvad angår mine personoplysninger? Du har ret til at anmode om information om, 

hvordan dine personoplysninger behandles. Dette kan omfatte anmodninger om at rette oplysningerne, slette dine 

oplysninger eller opdatere dine oplysninger. Hvis du gerne vil indsende en forespørgsel vedrørende dine 

personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse hermed, skal du klikke HER og vælge "Forespørgsel om 

personoplysninger" fra rullemenuen under Interesseområde. 

 

9. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er bekymret for, hvordan mine personoplysninger behandles? Hvis du er bekymret 

for, hvordan Virksomheden behandler dine oplysninger, kan du kontakte den lokale databeskyttelsesafdeling eller den 

lokale tilsynsmyndighed i dit land. 

 

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
https://www.ball.com/eu/about-ball/contact-us/general-inquiry-form


10. Hvad sker der, hvis jeg nægter at udlevere mine personoplysninger? Hvis en medarbejder nægter at give 

personoplysninger, der er kritisk nødvendige for administrationen af ansættelsesforholdet, eller som kræves i henhold til 

loven, vil medarbejderen muligvis modtage en meddelelse om, at ansættelsesforholdet muligvis vil blive bragt til ophør 

uden disse oplysninger. Dette gælder især, når tilbageholdelse af personoplysninger kan resultere i krænkelse af 

juridiske og lovgivningsmæssige krav.  

 

11. Hvilke websteder gælder denne meddelelse for? Denne meddelelse gælder for følgende websteder: 

www.ball.com, www.ballaerospace.com og andre, der måtte blive tilføjet i fremtiden.  

 

12. Hvor kan jeg finde ændringer til denne meddelelse? Vi vil muligvis opdatere denne Fortrolighedspolitik fra tid 

til anden. Når vi opdaterer den, offentliggør vi den opdaterede erklæring på denne side. Oplysninger, du stiller til 

rådighed, er underkastet den Fortrolighedspolitik, der er gældende på det tidspunkt, hvor du indsender oplysningerne.  

 

 

  

http://www.ball.com/
http://www.ballaerospace.com/


Fortrolighedspolitik – Pensionister og arvinger 
1. Introduktion: Denne Fortrolighedspolitik – Pensionister og arvinger indeholder yderligere oplysninger, der 

specifikt vedrører brugen af de websteder og systemer, som Virksomheden varetager (samlet benævnt "Webstedet") i 

forbindelse med pensionsydelser og den dertil knyttede proces. Fortrolighedspolitik – Pensionister og arvinger omfatter 

hermed Fortrolighedspolitik – Generelt ved henvisning. I den udstrækning, at der er uoverensstemmelse mellem 

Fortrolighedspolitik – Generelt og Fortrolighedspolitik – Ansøgere, erstatter Fortrolighedspolitik – Ansøgere kun 

Fortrolighedspolitik – Generelt, i den udstrækning, at det gælder din brug af Webstedet som ansøger.  

 

2. Hvem behandler mine oplysninger? Ball Corporation og dets datterselskaber og associerede selskaber 

behandler bestemte typer personoplysninger fra pensionister med henblik på administration af pensionsydelser. Ball 

Benefits Central, der administreres med Willis Towers Watson og Rexam Pension Trustees Limited, behandler også 

bestemte typer personoplysninger fra pensionister med henblik på administration af pensionsydelser. Virksomheden 

kan også indgå aftale med tredjeparter om at levere visse tjenester på Virksomhedens vegne, herunder udførelse af 

ministeriel, administration af pensionsydelser, revision af pensionsydelser og andre aspekter af pensionsydelser. Ball 

tager skridt til at sikre, at de tredjeparter, der behandler data på Balls vegne, overholder databeskyttelsesstandarder, 

herunder, men ikke begrænset til, indgåelse af kontrakter med disse tredjeparter, sikkerhedsgennemgang af 

tredjeparterne og andre lignende tiltag og processer.  

 

3. På hvilket grundlag indsamles mine oplysninger? Ud over de oplysninger, der er beskrevet i Fortrolighedspolitik 

– Generelt, afsnit 4, kan Virksomheden bruge følgende supplerende grundlag for behandling af oplysninger om 

pensionister: 

 

a. Juridiske forpligtelser: Ball er forpligtet til at indsamle bestemte oplysninger for at overholde statslige 

krav, såsom beskatningsformål, statslige rapporteringskrav, overholdelse af finansiel lovgivning, som kræves for 

børsnoterede virksomheder, anmodninger om information fra det offentliges side og andre lignende typer 

juridiske forpligtelser.  

b. Nødvendig for at opfylde en kontrakt: Ball indsamler og behandler oplysninger for at overholde sine 

forpligtelser i henhold til ansættelseskontrakter, plandokumenter og andre lovkrav vedrørende pensionsydelser. 

Dette omfatter forpligtelsen til at betale gældende pensionsydelser og dertil knyttede goder. Dette kan omfatte 

indsamling af oplysninger, der vedrører pensionistens arvinger, tidligere beskæftigelse, sundhed, økonomi og 

andre former for personoplysninger og følsomme personoplysninger.   

c. Legitime forretningsmæssige årsager: Ball behandler desuden oplysninger af legitime 

forretningsmæssige årsager, herunder overholdelse af tillidsforpligtelser vedrørende finansiering, administration 

og varetagelse af pensionsordninger, såsom identifikation af effektiviteten i administrationen af eller afbødning 

af økonomiske risici for pensionsordninger.  

d. Samtykke fra pensionist: Under meget begrænsede omstændigheder kan Ball finde på at indsamle 

oplysninger om pensionisten, hvis denne har afgivet samtykke. Dette kan omfatte tilegnelse af mere detaljerede 

økonomiske, personlige, sundhedsmæssige og andre personlige og følsomme personoplysninger i forbindelse 

med tilbud om forbedrede overførselsværdier og andre tilsvarende goder, som tilbydes fra tid til anden. 

Pensionister, der giver frivilligt samtykke, kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage ved at kontakte den 

relevante databeskyttelsesafdeling i Virksomheden som beskrevet i Fortrolighedspolitik – Generelt HER. 

e. Juridisk forsvar: Under visse omstændigheder behandles dine personoplysninger i forbindelse med 

juridisk forsvar.  

 



4. Hvilke oplysninger behandler virksomheden? Ud over de oplysninger, der er beskrevet i Fortrolighedspolitik – 

Generelt, afsnit 5, kan Virksomheden bruge følgende supplerende oplysninger i forbindelse med ansøgere:  

 

a. Indgivelse af formularer: Ball bruger alle de oplysninger, som du udleverer gennem dine indsendelser, til 

at bestemme din egnethed og dine kvalifikationer til de pensionsydelser, som du har ansøgt om. Ball kan også 

bruge disse oplysninger til at kontakte dig for at få mere information, bede om præcisering af de oplysninger, du 

har udleveret, eller andre formål knyttet til en pensionists egnethed eller kvalifikation til eller administration af 

pensionsydelser.  

b. Pensionistens personoplysninger: Ball og relevante tredjeparter bruger personoplysninger og følsomme 

personoplysninger til at administrere pensionsydelser. Disse personoplysninger kan omfatte en pensionists 

navn, kontaktoplysninger, ansættelseshistorie, økonomiske oplysninger, familieoplysninger, oplysninger om 

arvinger, arvingers kontaktoplysninger, sundhedsoplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for at 

administrere gældende pensionsplaner for pensionisten og dennes arvinger.  

 

5. Deler I mine personoplysninger? Ud over de oplysninger, der er beskrevet i Fortrolighedspolitik – Generelt, 

afsnit 6, kan Virksomheden give personoplysninger og følsomme personoplysninger til følgende modtagere:  

 

a. Interne modtagere: Personoplysninger, der behandles af Ball, er begrænset til afdelinger og 

medarbejdere, der har et reelt behov for at kende dine personoplysninger, for at opfylde deres 

forretningsmæssige og juridiske forpligtelser (se afsnit 3). Afdelinger, der sandsynligvis behandler 

personoplysninger fra pensionister, inkluderer HR-afdelingen, pensioner, kompensation og pensionsydelser 

samt den juridiske afdeling. Andre afdelinger kan få adgang til dine oplysninger under særlige omstændigheder, 

der har direkte tilknytning til din ansættelse, når de har et reelt behov for oplysningerne.  

b. Eksterne modtagere: Visse typer oplysninger kan også overføres til tredjepartsdatabehandlere. 

Personoplysninger om pensionister kan overføres til følgende typer tredjepartdatabehandlere, der har et reelt 

behov for oplysningerne, når loven kræver det, og det er nødvendigt for at opfylde Virksomhedens forpligtelser i 

forbindelse med ansættelsesforholdet eller for at opfylde forretningsmæssige forpligtelser knyttet til din 

pension:  

i. Tredjepartsadministratorer til pensionsordninger  

ii. Tredjepartsrevisorer  

iii. Finansielle tredjepartsrådgivere 

iv. Statslige organer/tilsynsmyndigheder eller arbejdsmarkedsmyndigheder.  

c. Andre særlige omstændigheder: Det kan desuden i sjældne tilfælde ske, at dine oplysninger deles i 

forbindelse med eller under forhandlinger om en fusion, salg af virksomhedsaktiver, konsolidering eller 

omstrukturering, finansiering eller erhvervelse af hele eller en del af vores forretning på foranledning af eller til 

en anden virksomhed. Ball kan også finde på at dele pensionsoplysninger med en kompetent myndighed, hvis vi 

mener, at videregivelse er i overensstemmelse med eller på anden måde påkrævet ifølge gældende lov, forskrift 

eller juridisk proces. Dette kan omfatte retshåndhævelsespersonale, statslige myndigheder eller andre 

tredjeparter, hvis det anses for nødvendigt for at overholde juridiske processer eller opfylde nationale 

sikkerhedskrav. Det kan også ske, at dine oplysninger deles i forbindelse med retssager for at forsvare 

Virksomhedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets forretningspartnere, dig selv eller andre.  

d. Ikke-personlige oplysninger: Oplysninger om pensionister og deres arvinger kan deles, når de er samlet, 

anonymiseret og/eller afidentificeret, så de ikke med rimelighed kan bruges til at identificere dig.  

 

6. Vil mine oplysninger blive overført til andre lande? Ball er en verdensomspændende organisation med 

hovedkontor i USA og afdelinger i mange lande overalt i verden. Ball kan derfor finde på at overføre dine 



personoplysninger til Ball i USA, til et af deres datterselskaber et hvilket som helst sted i verden eller til tredjeparter eller 

forretningspartnere som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik.  

 

Ball Corporation har taget skridt til at træffe tilstrækkelige organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til at 

beskytte dine personoplysninger, herunder ved at tilslutte sig EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-programmerne og 

indgå passende aftaler med Ball-enheder og eksterne organisationer. Du kan finde flere oplysninger om Balls EU-USA og 

Schweiz-USA Privacy Shield-certificeringer ved at klikke HER.  

 

7. Hvad nu, hvis jeg klikker på et link til et andet websted, der ikke administreres af Ball? Dette Websted kan 

indeholde links til andre websteder. Omend vi stræber efter kun at linke til websteder, der deler vores høje standarder 

og respekt for privatlivets fred, er vi ikke ansvarlige for indholdet, sikkerheden eller den måde, personoplysninger 

beskyttes på, på andre websteder.  

 

8. Hvad sker der, hvis jeg nægter at udlevere mine personoplysninger? Ud over de oplysninger, der er beskrevet i 

Fortrolighedspolitik – Generelt, afsnit 12, kan manglende udlevering af påkrævede personoplysninger og følsomme 

personoplysninger medføre ophør af ydelser, fejladministration af ydelser eller andre problemer.  

 

9. Hvilke websteder gælder denne meddelelse for? Ud over de oplysninger, som er beskrevet i 

Fortrolighedspolitik – Generelt, afsnit 13, gælder denne meddelelse for følgende websteder: 

www.ballbenefitscentral.ehr.com,, www.rexampensionplan.co.uk, og andre, der måtte blive tilføjet i fremtiden.  

 

  

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy


Privatlivspolitik - Kunder, forhandlere og leverandører 
1. Introduktion: Denne Fortrolighedspolitik – Kunder, forhandlere og leverandører indeholder yderligere 

oplysninger, der specifikt vedrører brugen af de websteder og systemer, som Virksomheden varetager (samlet benævnt 

"Webstedet") i forbindelse med pensionsydelser og den dertil knyttede proces. Fortrolighedspolitik – Kunder, 

forhandlere og leverandører omfatter hermed Fortrolighedspolitik – Generelt ved henvisning. I den udstrækning, at der 

er uoverensstemmelse mellem Fortrolighedspolitik – Generelt og Fortrolighedspolitik – Kunder, forhandlere og 

leverandører, tilsidesætter Fortrolighedspolitik – Kunder, forhandlere og leverandører kun Fortrolighedspolitik – 

Generelt, i forbindelse med din brug af Webstedet som pensionist.  

 

2. Hvem behandler mine oplysninger? Ball Corporation og dets datterselskaber og associerede selskaber 

behandler bestemte typer personoplysninger fra vores kunders, forhandleres og leverandørers kontakter. Virksomheden 

kan også indgå aftale med tredjeparter om at levere visse tjenester på Virksomhedens vegne. Ball tager skridt til at sikre, 

at de tredjeparter, der behandler data på Balls vegne, overholder databeskyttelsesstandarder, herunder, men ikke 

begrænset til, indgåelse af kontrakter med disse tredjeparter, sikkerhedsgennemgang af tredjeparterne og andre 

lignende tiltag og processer.  

 

3. På hvilket grundlag indsamles mine oplysninger? Ud over de oplysninger, der er beskrevet i Fortrolighedspolitik 

– Generelt, afsnit 4, kan Virksomheden bruge følgende supplerende grundlag for behandling af oplysninger om kunder, 

forhandlere og leverandører: 

 

a. Juridiske forpligtelser: Ball er forpligtet til at indsamle bestemte oplysninger for at overholde statslige 

krav, såsom beskatningsformål, statslige rapporteringskrav, overholdelse af den finansielle lovgivning, der 

kræves for børsnoterede selskaber, informationsanmodninger fra det offentlige og andre lignende typer 

juridiske forpligtelser.  

b. Nødvendig for at opfylde en kontrakt: Ball indsamler og behandler oplysninger for at overholde dens 

forpligtelser i forbindelse med ansættelseskontrakter, plandokumenter, brevaftaler og andre forretnings- eller 

kontraktmæssige ordninger. Dette kan omfatte indsamling af personoplysninger, der vedrører 

kundemedarbejdere, forhandlere og leverandører, for at sikre kommunikation, kooperation og samarbejde 

mellem Ball og dens kunder, forhandlere og leverandører.  

c. Legitime forretningsmæssige årsager: Ball behandler også data til legitime forretningsgrunde, herunder 

driftsændringer, leverandørstyring, omkostningsanalyser og andre almindelige forretningsoperationer for at 

sikre effektivitet i tredjepartsrelationer.  

d. Samtykke: Ball kan indsamle personoplysninger fra kunder, forhandlere og leverandører baseret på en 

persons samtykke. Dette kan omfatte tilegnelse af detaljerede økonomiske og andre personlige og følsomme 

personoplysninger. Personer, der giver frivilligt samtykke, kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage ved 

at kontakte den relevante databeskyttelsesafdeling i Virksomheden som beskrevet i Fortrolighedspolitik – 

Generelt HER. 

e. Juridisk forsvar: Under visse omstændigheder behandles kunders, forhandleres og leverandører 

personoplysninger i forbindelse med juridisk forsvar.   

 

4. Hvilke oplysninger behandler virksomheden? Ud over de oplysninger, der er beskrevet i Fortrolighedspolitik – 

Generelt, afsnit 5, kan Virksomheden bruge følgende supplerende grundlag for behandling af oplysninger om kunder, 

forhandlere og leverandører: 

 

a. Kundeforhold: Virksomheden behandler personoplysninger vedrørende repræsentanter for vores 

kunder, herunder navn, kontaktoplysninger, e-mailadresser og andre ikke-følsomme personoplysninger. 



Begrænsede oplysninger kan behandles om en repræsentants personlige liv i forbindelse med 

forretningsforholdet, såsom navne, fødselsdatoer eller lignende oplysninger om familiemedlemmer til 

forretningskontakter. For selvstændige og lignende juridiske enheder kan personlige økonomiske oplysninger 

behandles i tilfælde, hvor der indgives kreditansøgninger, som kræver personlige garantier eller yderligere 

sikkerhed.  

b. Forhandlerforhold: Virksomheden behandler personoplysninger vedrørende repræsentanter for vores 

forhandlere, herunder navn, kontaktoplysninger, e-mailadresser og andre ikke-følsomme personoplysninger. 

Begrænsede oplysninger kan behandles om en repræsentants personlige liv i forbindelse med 

forretningsforholdet, såsom navne, fødselsdatoer eller lignende oplysninger om familiemedlemmer til 

forretningskontakter. 

c. Forhandlerforhold: Virksomheden behandler personoplysninger for vores forhandleres repræsentanter, 

herunder navne, kontaktoplysninger, e-mailadresser og andre ikke-følsomme personoplysninger. Begrænsede 

oplysninger kan behandles om en repræsentants personlige liv i forbindelse med forretningsforholdet, såsom 

navne, fødselsdatoer eller lignende oplysninger om familiemedlemmer til forretningskontakter.  

 

5. Deler I mine personoplysninger? Ud over de oplysninger, der er beskrevet i Fortrolighedspolitik – Generelt, 

afsnit 5, kan Virksomheden dele personoplysninger og følsomme personoplysninger med følgende modtagere: 

 

a. Interne modtagere: Visse afdelinger i Virksomheden modtager og behandler personoplysninger, der er 

indhentet fra besøgende på Webstedet, som har et reelt behov for oplysningerne, især når deres job vedrører 

arbejde med kunder, forhandlere eller leverandører. Dette kan omfatte følgende afdelinger: økonomi, indkøb, 

kommercielle anliggender, globale erhvervstjenester (debitorer, kreditorer osv.), kommunikation, 

bæredygtighed, revision, lovgivning og andre lignende afdelinger og divisioner, der har et reelt behov for 

oplysningerne, og som er nødvendige for intern og ekstern forretningsdrift og interaktion.  

b. Eksterne modtagere: Virksomheden kan også overføre visse oplysninger til tredjeparter, som Ball har 

kontraheret til at udføre visse opgaver, inklusive kontrahenter fra tredjeparter, der bistår Ball med bestemte 

opgaver og administrative ansvar, som er nødvendige for Balls drift, tredjepartsrevisorer, inkassofirmaer, 

advokatfirmaer og tilsvarende tredjeparter. Ball deler, sælger eller udlejer ikke personoplysninger om dig til 

behandling hos tredjeparter, så de kan bruge dem til markedsføring.  

 

6. Vil mine oplysninger blive overført til andre lande? Ball er en verdensomspændende organisation med 

hovedkontor i USA og afdelinger i mange lande overalt i verden. Ball kan derfor finde på at overføre dine 

personoplysninger til Ball i USA, til et af deres datterselskaber et hvilket som helst sted i verden eller til tredjeparter e ller 

forretningspartnere som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik.  

 

Ball Corporation har taget skridt til at træffe tilstrækkelige organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til at 

beskytte dine personoplysninger, herunder ved at tilslutte sig EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-programmerne og 

indgå passende aftaler med Ball-enheder og eksterne organisationer. Du kan finde flere oplysninger om Balls EU-USA og 

Schweiz-USA Privacy Shield-certificeringer ved at klikke HER.   

 

7. Hvad sker der, hvis jeg nægter at udlevere mine personoplysninger? Ud over de oplysninger, der er beskrevet i 

Fortrolighedspolitik – Generelt, afsnit 12, kan afslag på at udlevere personoplysninger, som er nødvendige for at 

opretholde forretningsforholdet, give anledning til ophævelse af kontrakter, forstyrrelser i forretningsdriften, der kan 

påvirke levering af varer eller tjenester, som Ball har indgået kontrakt om, forsinkelser eller manglende betalinger for 

leverede varer eller tjenester og lignende følgevirkninger.  

 

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy


Hvilke websteder gælder denne meddelelse for? Ud over de oplysninger, som er beskrevet i Fortrolighedspolitik – 

Generelt, afsnit 13, gælder denne meddelelse for følgende websteder: https://ballcorp.force.com/CustomerPortal, 

https://printguides.ball.com/, https://voc.ball.com/, og andre, der måtte blive tilføjet i fremtiden.  

 

  

https://ballcorp.force.com/CustomerPortal
https://printguides.ball.com/
https://voc.ball.com/


Cookiepolitik  
1. Introduktion: Ball Corporation og dets datterselskaber og tilknyttede selskaber ("Selskabet" eller "Ball") 

forpligter sig til at beskytte personoplysninger for alle de personer, vi samarbejder med. Ball har truffet både tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de personoplysninger, som Virksomheden behandler. Formålet med 

denne fortrolighedsmeddelelse er at informere dig om de behandlingsaktiviteter, som Virksomheden udfører, når det 

drejer sig om din generelle brug af de websteder og systemer, som Virksomheden varetager (samlet benævnt 

"Webstedet"), samt dine rettigheder og forpligtelser vedrørende dine personoplysninger.  

 

2. Hvad mener du, når du siger "cookies"? Ball bruger automatiske dataindsamlingsværktøjer, somme tider kaldet 

"cookies", der indsamler visse standardoplysninger, som din webbrowser sender til Balls websteder. Udtrykket "cookie" 

henviser til alle teknologier, der gemmer og får adgang til oplysninger på den enhed, du bruger til at få adgang til 

Webstedet. Din enhed kan være en computer, tablet, telefon eller anden mobilenhed, der har adgang til internettet.  

 

Der findes forskellige typer cookies, der opfører sig forskelligt og har forskellige funktioner. Nogle cookies udstedes 

direkte af Ball ("førstepartscookies") eller af tredjeparter på vegne af Ball såsom analysefirmaer ("tredjepartscookies"). 

Andre cookies kan eksistere, så længe den webbrowser, du bruger, er åben ("session-cookies"). De slettes automatisk, 

når du lukker webbrowser-applikationen på din enhed. Andre cookies lever videre, selv efter at webbrowseren er lukket 

("permanente cookies"). De genkender din enhed, når du åbner webbrowseren igen.  

 

3. Hvilken slags oplysninger indsamler du fra disse værktøjer? Disse dataindsamlingsværktøjer sender oplysninger 

til Webstedet, f.eks. den type webbrowser, du bruger, og adressen på det websted, som du kom til vores websted fra 

(f.eks. en søgemaskine, du brugte til at søge efter Ball Corporation). Disse værktøjer kan også indsamle oplysninger om 

din internetprotokoladresse og din clickstream-adfærd.  

 

Den interne protokoladresse er et nummer, der automatisk tildeles din computer eller mobile enhed, når du opretter 

forbindelse til internettet. Nummeret tildeles af din internetudbyder eller din it-afdeling, afhængigt af hvilken type 

netværk, du benytter. Nummeret er en unik adresse, der giver webservere mulighed for at finde og identificere din 

enhed.  

 

Clickstream-adfærd handler om din brug af internettet. Dette kan omfatte de sider, du ser, og hvilke links du klikker på, 

mens du bruger internettet. Disse værktøjer hjælper med at gøre din internetoplevelse mere brugervenlig og effektiv. 

Det kan også give dig en tilpasset internetoplevelse, der er baseret på din brug, og det kan genkende dig, når du vender 

tilbage.  

 

4. Hvilken slags cookies bruger Ball? Ball bruger cookies, der er nødvendige for Webstedets drift, såsom cookies 

der aktiverer kortlægningsfunktioner på Webstedet eller videresendelse af klientanmodninger på serveren. Andre 

cookies bruges til at levere personlig service, såsom aktivering af funktioner som for eksempel deling af webindhold via 

sociale medieplatforme. Andre cookies kan give oplysninger til annoncører om din webbrug, som gør det muligt for 

annoncører at give brugere en personlig weboplevelse.  

 

5. Hvordan kan jeg opdatere mine "cookie"-præferencer på Webstedet? På indeværende tidspunkt har 

Webstedet ikke mulighed for at ændre cookie-præferencer eller deaktivere visse unødvendige cookies. Ball samarbejder 

med sine udbydere om at udvikle denne kapacitet og vil opdatere denne politik, når den forefindes.  

 

Din webbrowser kan dog muligvis gøre dig i stand til at aktivere en "Do Not Track"-funktion, der sender signaler til de 

websteder, du besøger. Disse signaler fortæller webstederne, at du ikke ønsker, at dine online aktiviteter spores. Dette 



er noget andet end at blokere eller slette cookies, da webbrowsere med en "Do Not Track"-funktion muligvis stadig 

accepterer cookies.  

 

6. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har flere spørgsmål? Hvis du har flere spørgsmål om "cookies" og den måde, 

Ball bruger disse værktøjer på og de oplysninger, som disse værktøjer indsamler, skal du kontakte det regionale 

beskyttelsesteam for vigtige data:  

 

North America Data Protection 
Critical Data Protection Team 
10 Longs Peak Drive 
Broomfield, CO 80021, USA 
cdpna@ball.com 

Europe, Middle East, & Africa Data Protection 
Critical Data Protection Team  
100 Capability Green 
Luton LU1 3LG 
Storbritannien 
cdpeu@ball.com 

South America Data Protection 
Critical Data Protection Team 
Avenida das Américas 
3434-Condomínio Mario Henrique Simonsen-
Bloco 2/6 e 7 andares Barra da Tujica 
Rio de Janeiro 22640-102 
Brasilien 
cdpsa@ball.com 

Asia Pacific Data Protection 
Critical Data Protection Team 
Units 1610 – 1619, Tower 1 
Grand Century Place 
193 Prince Edward Rd. West 
Mongkok, Kowloon, Hong Kong 
cdpapac@ball.com  

 

Hvis du har andre spørgsmål angående Balls Brugsbetingelser eller Fortrolighedspolitikker, findes de HER. 

mailto:cdpna@ball.com
mailto:cdpeu@ball.com
mailto:cdpsa@ball.com
mailto:cdpapac@ball.com

