Personverns-politikk
Fra den 25. mai 2018 er det nye regler for, hvordan firmaer, organisasjoner og offentlige
institusjoner i EU skal behandle personopplysninger.
De nye reglene har også betydning for deg som kunde hos Stokvis Tapes Norge AS. Kort fortalt
betyr det, at du for fremtiden skal ha mulighet for å få et bedre overblikk over de opplysninger, vi
har om deg.
Personopplysninger
Enhver form for informasjon om en identitet eller identifiserbar fysisk person, jf. artikkel 4 (1)
Formålet med vår personverns-politikk
Med start av GDPR, øker vi vårt fokus på at gi de kunder, leverandører og medarbeidere, som har
gitt deres personopplysninger til oss, den beste beskyttelse.
Vi lever derfor opp til de enhver tid gjeldende lovkrav innenfor persondataforordningen.
Denne privatlivspolitikk har til formål å beskrive rammene for, hvordan vi lever opp til disse
forpliktelsene.
Denne privatlivspolitikk har til formål å redegjøre for:
• Behandling av dine personopplysninger
• Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor
• Beskyttelse av dine personopplysninger
• Dine rettigheter
• Kontakt og klagemuligheter
Hvis dere har spørsmål til vår privatlivspolitikk, er dere velkomne til å kontakte oss ved hjelp av
nedenstående kontaktopplysninger under avsnittet” Kontakt og klageveiledning”.
Behandling av dine personopplysninger
Stokvis Tapes Norge AS behandler personopplysninger på følgende måte:
•
•
•

•

Vi registrerer kun de nødvendige personopplysninger, som personen selv opplyser, og disse
behandles utelukkende kun til de formål, som vi har opplyst. Kommer det opplysninger
utover dette, slettes de straks.
Vi bestreber oss på at dine personopplysninger alltid er ajourførte og korrekte.
Vi oppbevarer kun personopplysninger så lenge de er relevante for den avtale eller det
samarbeide, som du har med oss. Deretter sletter vi som utgangspunkt
personopplysninger, med mindre, det er en annen rettslig forpliktelse, som dikterer noe
annet.
Sist men ikke minst, oppbevarer og behandler vi alltid dine personopplysninger sikkert. Vi
beskytter alltid dine personopplysninger mot uautorisert eller ulovlig behandling.

Hvilke personopplysninger registrerer vi, og hva bruker vi dem til?
For å kunne gi deg de produkter og service, du har hos oss, registrerer vi for eksempel:
•
•
•
•
•

Navn
Tittel/Stillingsbeskrivelse
Arbeids-mail
Arbeidstelefon
Evt. opplysninger til bruk til fakturering

Da vi ikke innhenter andre personopplysninger enn dem, du eller din arbeidsgiver sender til oss,
fraråder vi, at dere sender personopplysninger, som ikke er relevante.
Personfølsomme opplysninger
Vi innhenter eller behandler ikke personfølsomme opplysninger, som eksempelvis familiære
forhold uten et klart samtykke.
Stokvis Tapes Norge AS samler og behandler kun personopplysninger til formål som er forbundet
med å drive vår forretning. Denne privatlivspolitikk har til formål å regulere de forhold hvor Stokvis
Tapes Norge AS behandler personopplysninger med henblikk på:
•
•
•

å kunne sende kommunikasjon med eksisterende eller potensielle kunder, herunder for å
kunne besvare henvendelser vedrørende vår service og produkter.
å kunne levere den service og produkter, som du eller din virksomhet etterspør.
andre administrative eller kommersielle formål, som har til hensikt å sikre konsistensen og
kvaliteten av våre ytelser, eksempelvis kundetilfredshetsundersøkelser.

Beskyttelse av dine personopplysninger
Vi har vedtatt interne regler, som inneholder instrukser og foranstaltninger, som beskytter dine
persondata mot uautorisert offentliggjørelse, og mot at uvedkommende får adgang eller
kjennskap til dem.
De interne regler og de tekniske foranstaltninger bliver fortløpende utviklet på bakgrunn av en
vurdering av følsomheten av opplysningene, og den risikoen som er forbundet med den pågående
behandling.
Vi har fastlagte prosedyrer for tildeling av adgangsrettigheter til de av våre medarbeidere, som
behandler følsomme persondata og data, som avdekker personopplysninger.
For å unngå datatap tar vi løpende back up av våre data.
Dine rettigheter
Databeskyttelsesforordningen tildeler deg, som den registrerte, en rekke rettigheter. Flere av disse
rettigheter er komplekse og vi anbefaler at du leser mer på www.datatilsynet.no, for å få den
beste forståelse av dine rettigheter

Her er noen av rettighetene:
• Retten til innsikt
Du har til en enhver tid rett til å få opplyst, hvilke data vi behandler om deg, hvor de
stammer fra, og hva vi anvender dem til. Du kan også få opplyst, hvor lenge vi oppbevarer
dine persondata, og hvem, som mottar data om deg, i det omfang vi gir videre data i
Danmark og i utlandet.
• Retten til rettelse
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om deg, er unøyaktige, har du rett til å få
dem rettet. Du skal henvende deg til oss og opplyse oss om, hva unøyaktighetene består
av, og hvordan de kan rettes.
• Retten til at bli glemt
Hvis en rekke betingelser er oppfylt, har du rett til å få slettet dine personopplysninger
innen vår slettefrist.
• Rett til innsigelse
Du har i noen tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot visse typer behandling, eksempelvis
direkte markedsføring.
Hvis din innsigelse er berettiget, sørger vi for å opphøre med behandlingen av dine
persondata.
• Rett til å tilbaketrekke samtykke
Såfremt vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på et samtykke, har du til
enhver tid rett til at å trekke ditt samtykke tilbake.
• Rett til å klage
Skulle du, mot formodning, være utilfreds med vår behandling av dine personopplysninger,
har du til enhver tid rett til å klage til Datatilsynet.
Kontakt og klageveiledning
Ønsker du å gjøre innsigelse, eller klage over vår behandling av dine personopplysninger, bør du
straks ta kontakt:
Stokvis Tapes Norge AS
Gl. Drammenvei 120
1363 Høvik
Org.nr. NO881 103 842
Telefon: 67177900
E-mail: accounting@stokvistapes.no
Hvis du klager til Stokvis Tapes Norge AS, forhindrer det deg ikke i samtidig å klage til Datatilsynet.

