VIRKSOMHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGERE

Disse Virksomhedsregler vedrørende brugere er tilgængelige for Brugere til hver en tid via et link i
den gældende Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesten.
I.

FORMÅL
eBays mål er at anvende en ensartet, tilstrækkelig og global standard for beskyttelse af data og personlige
oplysninger for håndtering af brugerens (Bruger) personlige oplysninger (Brugeroplysninger) i hele eBay
Inc. og eBays samarbejdspartnere, datterselskaber og jointventureselskaber (samlet betegnet eBayenheder). Udtrykket eBay-enheder dækker i disse Virksomhedsregler over eBay og enhver enhed, der
direkte eller indirekte kontrolleres af eBay, og som behandler Brugeroplysninger. Kontrolleres betyder, at
eBay har over halvtreds procent (50 %) af stemmeretten ved valg af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer
eller mere end halvtreds procent (50 %) af ejerandelen i virksomheden.

II.

OMFANG
Disse bindende Virksomhedsregler (Virksomhedsregler) er virksomheds retningslinjer, og er gældende for
behandlingen af Brugeroplysninger af eBay-enheder.
Brugeroplysninger dækker over oplysninger, der er relateret til en identificerbar Bruger. En identificerbar
Bruger er en person, som kan identificeres enten direkte eller indirekte ved hjælp af de oplysninger, der er
indsamlet om personen i forbindelse med at en eBay-enhed udbyder en Tjeneste til Brugeren. Udtrykket
Tjeneste dækker over et websted eller andet produkt, som en eBay-enhed gør tilgængelig for en Bruger.
Udtrykket Bruger dækker over personer, der har gjort brugt af en Tjeneste, der udbydes af en eBay-enhed.
eBay-enheder behandler ikke bevidst Brugeroplysninger, der afslører race eller etnisk herkomst, politiske
holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskab af fagforening, oplysninger om helbred,
seksualliv eller straffeattester (Følsomme og Semi-følsomme oplysninger). Hvis Brugeren selv gør
Følsomme eller Semi-følsomme oplysninger tilgængelige or offentligheden og videregiver dem til eBayenheder, vil eBay-enheder ikke behandle oplysningerne til eget brug.

III.

ANVENDELSE AF LOVE
eBays Virksomhedsregler udgør et ensartet sæt krav, som sikrer korrekt brug af Brugeroplysninger, da
juridiske krav vedrørende til databeskyttelse kan variere fra land til land. Selvom disse Virksomhedsregler
udgør de grundlæggende krav, som eBay-enheder skal overholde, skal eBay-enheder overholde gældende
lovgivning, som kan medføre en strengere standard end den, der er beskrevet i disse Virksomhedsregler.
Alle eBay-enheder er forpligtede til at overholde disse Virksomhedsregler. Derudover bør alle medarbejdere
hos eBay overholde disse Virksomhedsregler, som er en del af eBays kodeks for forretningsadfærd.
Disse Virksomhedsregler er retningslinjer for eBay-enheders globale behandling af Brugeroplysninger.
Indsamling og behandling af Brugeroplysninger skal ske i overensstemmelse med Tjenestens vilkår
og betingelser, de love som gælder for Brugeren samt de retningslinjer, som er beskrevet i disse
Virksomhedsregler. I de tilfælde, hvor gældende lovgivning har et højere beskyttelsesniveau end de
retningslinjer, der er beskrevet i disse Virksomhedsregler, behandler eBay-enheder Brugeroplysninger
i overensstemmelse med den gældende lovgivning. I de tilfælde, hvor gældende lovgivning giver en
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lavere grad af beskyttelse, gælder de retningslinjer, der er beskrevet i disse Virksomhedsregler. Disse
Virksomhedsregler udgør bindende forpligtelser og manglende overholdelse kan føre til, at skrides der ind
over for medarbejderen med f.eks. opsigelse eller andre sanktioner i henhold til gældende ret.
Hvis en eBay-enhed har grund til at tro, at gældende lovgivning forhindrer overholdelsen af disse
Virksomhedsregler på en sådan måde, at beskyttelsen som beskrevet i disse Virksomhedsregler påvirkes
væsentligt, oplyser eBay-enheden straks eBays team for beskyttelse af personlige oplysninger herom,
hvorefter teamet informerer de relevante databeskyttelses myndigheder (medmindre dette er i strid med
loven eller administrative forskrifter).
Hvis der er flere fortolkningsmuligheder af forpligtelserne, vilkårene eller definitionerne i disse
Virksomhedsregler, fortolker eBay-enheder Virksomhedsreglerne på den måde, som er mest
overensstemmelse med de grundlæggende principper for reglerne i EU-direktivet 95/46/EC.

IV.

PRINCIPPER FOR BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Behandling omfatter enhver handling eller rækker af handlinger af Brugeroplysninger, som udføres
automatisk eller manuelt, såsom indsamling, registrering, organisering, lagring,tilpasning, ændring,
hentning, konsultation, brug, offentliggørelse ved overførsel, udbredelse eller anden tilgængeliggørelse,
justering eller kombinering, sletning eller destruktion.
eBay-enheder overholder følgende principper for behandling af Brugeroplysninger:
•

Behandler Brugeroplysninger retfærdigt og lovligt;

•

Giver meddelelse til Brugere om behandlingen af deres personlige oplysninger samt deres rettigheder;

•

Indsamler Brugeroplysninger til specifikke og legitime formål og foretager ingen yderligere behandling,
som ikke er relateret til disse formål;

•

Opbevarer Brugeroplysninger på korrekt og relevant måde, som relaterer sig til formålene for
indsamlingen;

•

Vedligeholder Brugeroplysninger, så de er så nøjagtige og opdaterede som muligt;

•

Behandler Brugeroplysninger på en sådan måde, som er relevant og proportional i forhold til formålene
for deres indsamling og brug;

•

Opbevarer Brugeroplysninger så længe som det er nødvendigt for Tjenesterne;

•

Beskytter Brugeroplysninger ved hjælp af passende fysiske, tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer uautoriseret adgang, ulovlig behandling og uautoriseret eller
hændelig destruktion, beskadigelse og tab.

I de tilfælde, hvor behandlingen omfatter automatisk beslutningstagen eller behandling, som påvirker
Brugeren i væsentlig grad (Automatiske beslutninger), foretager eBay-enheder passende foranstaltninger
til at beskytte Brugerens retmæssige interesser. Dette gøres for eksempel ved at give Brugeren mulighed
for at få gennemgået en afgørelse manuelt af en kundeservicemedarbejder og efterfølgende give Brugeren
ret til at fremkomme med hans/hendes synspunkt.
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V.

FORMÅL MED BEHANDLING AF BRUGEROPLYSNINGER
eBays dataansvarlige skal angive en politik om beskyttelse af personlige oplysninger og oplyse typen
af de Brugeroplysninger, som behandles og overføres. Generelt behandler eBays dataansvarlige
Brugeroplysninger for at fremme de Tjenester som Brugerne anmoder om, løse tvister og problemer,
behandle transaktioner, indsamle gebyrer, som de har til gode, måle forbrugerinteressen for eBays
Tjenester, informere Brugere om tilbud om produkter, Tjenester og opdateringer online og offline, tilpasse
Brugernes oplevelser, opdage og beskytte eBay imod fejl, bedrageri og andre kriminelle aktiviteter,
håndhæve Tjenestens vilkår og betingelser samt andre formål, der blev beskrevet for Brugerne ved
indsamlingen.
I de tilfælde, hvor den dataansvarlige overfører Brugeroplysninger til en databehandler, skal Tjenestens
politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskrive den behandling, der udføres af databehandleren,
samt typen af databehandlere. Behandlingen af Brugeroplysninger er begrænset til de ovenfornævnte
formål og betingelser, offentliggørelse foretaget i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for
Tjenesten samt retningslinjer udstedt af den dataansvarlige. Yderligere behandling, som er uforenelig
med disse formål, finder alene sted, hvis en Bruger har fået besked herom og hvis dennes samtykke er
modtaget i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesterne som skal være tilgængelig via et i
øjenfaldende link og/eller skal vises under registrering, giver yderligere detaljer i overensstemmelse med
gældende lovgivning om indsamling, behandling, beskyttelse og overførsel af Brugeroplysninger.

VI.

UDDANNELSE I SIKKERHED, FORTROLIGHED OG PRIVATLIVS BESKYTTELSE
eBay-enheder anvender fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedskontroller, som er passende
i forhold til mængden og følsomheden af Brugeroplysningerne for at forhindre uautoriseret adgang,
brug, tab, destruktion og beskadigelse. eBay-enheder anvender kryptering, firewalls, adgangskontroller,
standarder og andre procedurer til at beskytte Brugeroplysninger mod uautoriseret adgang. Fysisk og
logisk adgang til elektroniske og udskrevne filer er yderligere begrænset i forhold til arbejdsmæssigt
ansvarsområde og virksomhedens behov.
eBay-enheder uddanner sine medarbejdere i sikkerhedsbeskyttelse af personlige oplysninger for
at fremhæve og informere om behovet for beskyttelse og sikring af Brugeroplysninger. Behovet
for yderligere uddannelse relateret til specifikke politikker og disse Virksomhedsregler afhænger af
adgangen til Brugeroplysninger. Medarbejdere skal læse Virksomhedens Fortrolighedsaftale samt disse
Virksomhedsregler. eBay-enheder informerer deres medarbejdere om, at der ansættelsesretligt set kan
skrides ind over for medarbejdere, som ikke overholder disse politikker. En kopi af disse Virksomhedsregler
og andre relevante procedurer for og politikker om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed er
altid tilgængelige for medarbejderne.

VII.

BRUGERVALG
Brugere, som ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra eBay-enheder, skal angive deres
præferencer på kontoprofilsiden eller følge den vejledning, som de har fået i en e-mail eller via et link på
annoncen.
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eBay-enheder bestræber sig på at give Brugerne mulighed for at gennemgå, få adgang til og korrigere
deres egne Brugeroplysninger ved hjælp af passende onlineværktøjer eller selvbetjeningsprocedurer, som
er beskrevet på webstedet for den Tjeneste, som de besøger. I alle tilfælde har Brugerne ret til at anmode
om adgang til data for at få vist Brugeroplysninger, der ikke er tilgængelige på webstedet for Tjenesten.
Brugerne kan kontakte kundeservice ved hjælp af den vejledning, som er tilgængelig i Tjenesten. eBayenheder efterkommer rimelige anmodninger inden for en erhvervsmæssig rimelig tidsperiode, medmindre
disse kræver urimelige anstrengelser i forbindelse med hentningen, og hvis gældende lovgivning kræver
adgang. I disse tilfælde kan Brugerne muligvis skulle bevise deres identitet og kan blive pålagt et gebyr
som tilladt i henhold til gældende lovgivning.
Brugere, som ikke ønsker behandling af deres Brugeroplysninger, kan anmode om af få deres konti lukket i
henhold til den vejledning, der findes på webstedet for Tjenesten. eBay-enheder fjerner eller anonymiserer
Brugerens oplysninger fra Tjenesten, så snart det er muligt i forhold til kontoaktiviteter og overholdelse af
gældende lovgivning. I nogle tilfælde kan eBay-enheder udskyde lukningen af en konto eller fjernelsen af
Brugeroplysninger, hvis der skal foretages en undersøgelse, eller hvis dette kræves ved lov. eBay-enheder
kan også tilbageholde Brugeroplysninger fra en lukket konto, hvis dette kræves i medfør af lovgivning,
for at forhindre bedrageri, opkræve gebyrer, som de har til gode, løse tvister og problemer, til brug for
undersøgelser, håndhæve vilkårene og betingelserne for Tjenesten, overholde juridiske krav og udføre
andre handlinger i henhold til gældende lovgivning.

VIII.

OVERFØRSEL OG UDVEKSLING AF BRUGEROPLYSNINGER
eBay-enheder udveksler Brugeroplysninger med andre eBay-enheder i hele verden i
overensstemmelse med almindelige virksomhedsprocedurer. Denne udveksling foretages for at
fremme de Tjenester som Brugerne anmoder om, forhindre bedrageri eller levere fælles indhold
og Tjenester som beskrevet i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesterne
eller ved indsamlingen af oplysningerne. eBay-enheder kan overføre Brugeroplysninger til andre
eBay-enheder i verden i henhold til og i overensstemmelse med instruktioner udstedt af den
dataansvarlige (medmindre dette kræves af de relevante eBay-enheders lokale lovgivning eller
lokale myndigheder), når der foreligger et berettiget virksomhedsbehov, er tilstrækkelige tekniske
og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og når modtageren har overholdt disse
Virksomhedsregler eller gør det muligt at opnå et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for
behandlingen af Brugeroplysninger (f.eks. hvis denne indgår kontrakter, der er baseret på
standardkontrakterne udgivet af EU-kommissionen for overførsel af EU personoplysninger til
databehandlere eller dataansvarlige, som er etableret i tredjelande).
eBay-enheder kan udveksle Brugeroplysninger med særskilte databehandlere (såsom udbydere
eller leverandører af tjenester) verden over, som hjælper dem med deres virksomhedsdrift. Politikken
om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesten beskriver yderligere de typer af tredjepartseBay-enheder, som Tjenesten udveksler Brugeroplysninger med, samt omstændighederne i forbindelse
hermed. Kontrakter med særskilte databehandere kræver tilstrækkelige tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, begrænser brugen af Brugeroplysninger til de formål, som er defineret af den
dataansvarlige og tilbageholder kontrol over Brugeroplysninger, hvor dette er relevant. Herudover overfører
eBay-enheder kun Brugeroplysninger fra Brugere, som bor i EU, til særskilte databehandlere, som sikrer et
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for behandlingen af Brugeroplysninger (f.eks. hvis disse indgår
kontrakter, der er baseret på standardkontrakterne udgivet af EU-kommissionen for overførsel af EU
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personoplysninger til databehandlere eller dataansvarlige, som er etableret i tredjelande). Aftaler med
særskilte databehandlere angiver de juridiske beføjelser, som gælder, hvis aftalen misligholdes.
I henhold til gældende lovgivning, traktater eller gældende internationale konventioner, kan eBay-enheder
videregive Brugeroplysninger til politiet, myndigheder eller tredjeparter, hvis: loven kræver det, hvis det er
nødvendigt for at beskytte eBays rettigheder, hvis det er nødvendigt for at holde Tjenesterne fri for misbrug,
eller hvis der er et berettiget formål (f.eks. for at forhindre truende skader, økonomisk tab eller anmelde
mulige ulovlige aktiviteter).
eBay-enheder kan videregive Brugeroplysninger til andre tredjeparter for at opfylde tredjepartens egne
formål i overensstemmelse med Brugerens vejledning eller Brugerens entydige, informerede samtykke (hvor
dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning).

IX.

DIREKTE MARKEDSFØRING
eBay-enheder sælger eller udlejer ikke Brugeroplysninger til tredjeparter til markedsføringsformål
uden Brugerens forudgående samtykke. eBay-enheder kan anvende Brugeroplysninger til at målrette
kommunikationen til Brugere baseret på deres interesser i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Dette gælder dog ikke for Brugere, der har frabedt sig visse meddelelser.

X.

BEHANDLING AF KLAGER
Hvis en Bruger mener, at hans eller hendes Brugeroplysninger er blevet behandlet i strid med disse
Virksomhedsregler, kan Brugeren rapportere problemet til den dataansvarliges kundesupport (dvs. den
eBay-enhed, som er beskrevet i vilkårene og betingelserne for de Tjenester, som Brugeren har anmodet
om) (Datakontroller) via webstedet for Tjenesten, e-mail eller andre måder, som er beskrevet i vilkårene
og betingelserne for Tjenesten. Brugere kan generelt finde svar på de mest almindelige spørgsmål
om beskyttelse af personlige oplysninger ved at indtaste “beskyttelse af personlige oplysninger” i
hjælpesektionen for den pågældende Tjeneste. Dette sender sædvanligvis Brugeren videre til en side eller
politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Sektionen “Hjælp” for den relevante Tjeneste er det sted,
hvor Brugerne kan angive deres forespørgsler i forbindelse med beskyttelse af deres personlige oplysninger
eller behandlingen af deres Brugeroplysninger, og det er også der, hvor Brugerne har mulighed for at
kontakte kundeservice. Kundeservice undersøger Brugernes problemer og forsøger at løse dem.
Medarbejdere, som er ansvarlige for problemer i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger,
arbejder tæt sammen med eBays team for beskyttelse af personlige oplysninger, og udsender
kommentarer, der er i overensstemmelse med de politikker, procedurer og vejledninger, der er udstedt af
eBays team for beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis en Bruger mener, at hans eller hendes problem
ikke er blevet håndteret tilstrækkeligt kan vedkommende anmode om, at problemet sendes til den juridiske
afdeling eller eBays team for beskyttelse af personlige oplysninger. Metoden til eskalering afhænger af
typen og omfanget af problemet, og klagen videresendes til det relevante team uden forsinkelser. Brugeren
skal have svar på sin klage inden for rimelig tid.
eBays team for beskyttelse af personlige oplysninger er et virksomhedsteam, der rapporterer til eBay
Inc. og er globalt ansvarlige for emner vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse
med alle eBay-enheder. eBays team for beskyttelse af personlige oplysninger udvikler og koordinerer
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implementeringen af strategierne for overholdelse i alle eBay-enheder. eBays team for beskyttelse af
personlige oplysninger ledes af Global Privacy Leader (en overordnet stilling i eBay Inc.) og interagerer
med andre afdelinger såsom drift, informationssikkerhed, risikorevision og intern revision for at sikre
ensartet kommunikation og politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Yderligere har eBays team for
beskyttelse af personlige oplysninger direkte og indirekte repræsentanter i eBay-enhederne, som hjælper
med at sikre overholdelsen af disse Virksomhedsregler og gældende lovgivning om databeskyttelse.

XI.

ANSVAR OG RETTIGHEDER FOR BEGUNSTIGEDE TREDJEPARTER
eBay-enheder overholder disse Virksomhedsregler. Disse Virksomhedsregler er bindende forpligtelser og
manglende overholdelse kan føre til, at skrides der ind over for medarbejderen med f.eks. opsigelse eller
andre sanktioner i henhold til gældende ret.
Som anbefalet af eBays team for beskyttelse af personlige oplysninger påtager anpartsselskabet eBay
Europe S.à.r.l i Luxembourg sig ansvaret for og administrationen af Koncernens overholdelse af disse
Virksomhedsregler. Yderligere hjælper anpartsselskabet med at sikre, at eBay-enheder uden for EU, skrider
til handling, hvis disse Virksomhedsregler ikke overholdes.
Hvis en bruger i EU mistænker, at der forekommer en misligholdelse af disse Virksomhedsregler i
forbindelse med Brugeroplysninger, som er overført fra EU til en enhed, der er beliggende uden for EU, bør
Brugeren rapportere sagen til den dataansvarliges kundeservice via webstedet for Tjenesten, e-mail eller
andre metoder, som er angivet i vilkårene og betingelserne for Tjenesten. Den dataansvarlige undersøger
påstanden om misligholdelse for at afgøre, om der er sket et brud på disse Virksomhedsregler. Hvis
bruddet på reglerne bekræftes, arbejder den dataansvarlige og andre relaterede eBay-enheder sammen om
at håndtere og afhjælpe bruddet inden for erhvervsmæssig rimelig tid.
Brugere i EU, som har mistanke om et brud på disse Virksomhedsregler, har ret til at kræve håndhævelse
af disse Virksomhedsregler eller ansvarstagen fra begunstigede tredjeparter for følgende afsnit af
disse Virksomhedsregler: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XIV samt en eventuel kompensation fra
de eksporterende dataansvarlige i EU eller deres hovedkvarterer i EU (som beskrevet i vilkårene og
betingelserne for Tjenesten) over for de relevante myndigheder for databeskyttelse eller domstole i henhold
til vilkårene i disse Virksomhedsregler og gældende lovgivning. En Bruger i EU bør først rapportere sagen
direkte til den dataansvarlige snarere end databeskyttelsesmyndighederne eller domstolene, selvom dette
ikke er påkrævet. Dette giver den dataansvarlige mulighed for at svare hurtigt og effektivt, og det minimerer
eventuelle forsinkelser, som måtte opstå på grund af procedurer for myndigheder for databeskyttelse eller
retsprocedurer. Den eksporterende dataansvarlige og dens hovedkvarterer i EU er ikke ansvarlige, hvis de
med rimelighed kan påvise, at Enhederne uden for EU ikke har overtrådt disse Virksomhedsregler, eller at
Enhederne ikke er ansvarlige for den handling, der har medført den påståede skade fra EU Brugeren.
Ovenstående rettigheder og metoder til håndhævelse er et supplement til andre retsmidler eller rettigheder,
som er tilgængelige for eBay eller i henhold til gældende lovgivning.
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XII.

REVISIONSHANDLING
eBays team for beskyttelse af personlige oplysninger er med til at sikre overholdelsen af disse
Virksomhedsregler ved jævnligt at gennemgå aktiviteter og fremgangsmåder i forbindelse med
behandlingen af Brugeroplysninger. Yderligere kan teamet anbefale, at eBays interne revisionsteam
gennemgår identificerede aktiviteter og fremgangsmåder. Det interne revisionsteam er en uafhængig og
uvildig rådgiver for ledelsen og Bestyrelsen via et revisionsudvalg, og teamet sender revisionsresultater til
Bestyrelsen. Det interne revisionsteam og eBays team for beskyttelse af personlige oplysninger skal om
nødvendigt kræve en handlingsplan, som sikrer overholdelsen af disse Virksomhedsregler. I tilfælde, hvor
interne grupper ikke løser problemerne tilstrækkeligt, kan eBay udnævne uafhængige eksterne revisorer
til at løse problemet.
eBays team for beskyttelse af personlige oplysninger gennemgår og håndterer sager i forbindelse
med manglende overholdelse af disse Virksomhedsregler, når sager er identificeret i forbindelse med
en gennemgang eller en meddelelse fra en eBay-enhed, Bruger, medarbejder eller anden person.
Revisionsresultater er tilgængelige for relevante databeskyttelsesmyndigheder ved anmodning herom.
eBay redigerer dele af revisionen for at sikre tavshedspligt i forbindelse med ophavsrettigheder eller andre
fortrolige oplysninger. Yderligere gør eBay kun revisionsresultater relateret til beskyttelse af personlige
oplysninger tilgængelige.

XIII.

ÆNDRINGER AF DISSE VIRKSOMHEDSREGLER
eBay forbeholder sig ret til at ændre disse Virksomhedsregler, hvor dette er nødvendigt, for eksempel i
forbindelse med ændringer i lovgivningen, reglementer, fremgangsmåder for eBay- enheder, procedurer og
organisatorisk struktur, eller hvis databeskyttelsesmyndigheder kræver dette. eBays team for beskyttelse
af personlige oplysninger skal godkende alle ændringer af disse Virksomhedsregler og følge op på
ændringerne af disse Virksomhedsregler samt eventuelle ændringer i de eBay-enheder, der er underlagt
disse Virksomhedsregler. eBay giver de relevante databeskyttelsesmyndigheder besked om ændringerne i
disse Virksomhedsregler når godkendelse er påkrævet eller i det mindste en gang årligt.
Ændringer i disse Virksomhedsregler gælder for alle eksisterende enheder, som er underlagt disse
Virksomhedsregler, fra ikrafttrædelsesdatoen. Nyligt etablerede eller erhvervede enheder skal overholde
disse Virksomhedsregler eller garantere et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, inden de behandler
Brugeroplysninger.
eBay-enhederne giver Brugerne besked om væsentlige ændringer i henhold til Brugernes præferencer
for Tjenesten og/eller uploader de reviderede Virksomhedsregler på udvalgte eksterne websteder, som
Brugerne har adgang til. Ændringerne af disse Virksomhedsregler træder i kraft inden for en rimelig periode,
efter at eBay har informeret Brugeren om de reviderede Virksomhedsregler og/eller har uploadet disse.

XIV.

FORPLIGTELSER OVER FOR MYNDIGHEDER FOR DATABESKYTTELSE
eBay-enheder svarer nøjagtigt og korrekt på anmodninger fra databeskyttelsesmyndigheder om disse
Virksomhedsregler og deres overholdelse af love og bestemmelser om beskyttelse af personlige
oplysninger. Hvis en medarbejder modtager en sådan anmodning fra en databeskyttelsesmyndighed,
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skal han eller hun straks informere et medlem af eBays team for beskyttelse af personlige oplysninger
eller den juridiske afdeling, således at den relevante eBay-enhed kan sende oplysninger til
databeskyttelsesmyndigheden med navne og kontaktmuligheder for de relevante kontaktpersoner i eBay,
som er ansvarlige for at svare databeskyttelsesmyndigheden.
I forbindelse med overførsel af Brugeroplysninger mellem eBay-enheder samarbejder de importerende
og eksporterende enheder i forbindelse med forespørgsler og de accepterer revisioner fra de
databeskyttelsesmyndigheder, som er ansvarlige for enhedens eksport af data. Yderligere respekterer
enhederne afgørelser, som er i overensstemmelse med gældende lovgivning og retssikkerhedsgarantier.
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