Personvernserklæring – GDPR – for kunder
Behandlingsansvarlig:
Personopplysninger
som lagres:

IKT-leder er på vegne av Beisfjord Sementvarefabrikk AS behandlingsansvarlig for selskapets
behandling av personopplysninger.
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, telefonnummer, stilling/tittel, kommunikasjon ift. salg og tilbud
– kun relevant iht. ansatt i firma eller privatperson hvis ikke via firma.
Hvis gjennomført kjøp lagrer vi også kjøpsstatistikk iht. lovpålagt opplysninger som faktura,
leveringssted, produkt, antall osv.

Formål med
behandlingen:

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse
med ditt kjøp via e-post og telefon.
Vi benytter kjøpshistorikk iht. lovpålagt opplysninger som faktura, leveringssted, produkt, antall
osv.

Grunnlaget for
behandlingen:

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen.
Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Informasjon om kjøpshistorikk benyttes iht. lovpålagt opplysninger til offentlige myndigheter.
Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Innhenting av
personopplysninger:

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt tilbud/kjøp.

Utlevering av
opplysninger til
tredjeparter:

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med
mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av
personopplysninger:

Bedriften har ingen jevnlig rutine for sletting av kundeinformasjon. Det er hensiktsmessig å
beholde kundeinfo. hvis det f.eks. skulle bestilles supplerende produkter ved senere tidspunkt

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtale om kjøp/salg utleveres nødvendige
opplysninger til våre samarbeidspartnere som f.eks. fraktselskap.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i minimum 5 år, i henhold
til lovens krav.
Om du ønsker dine persondata slettet utføres dette etter henvendelse.
Rettigheter for den
registrerte:

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende
forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne
personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan dette trekkes tilbake til
enhver tid.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud:

Vi har ikke et personvernombud siden det er vurdert som opplagt at det ikke er nødvendig for vår
virksomhet.
Sjekk våre hjemmesider for kontaktinfo til IKT-leder som påser at personopplysningslovens regler
om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjons–
sikkerhet:

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs-/tilgangskontroll, samt
kryptering av opplysninger. Gjelder også backup. Sikkerheten har flere lag.
Sterke systemer for proaktiv hindring av både Phishing og Malware angrep.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til
følgende adresser:
E-post: frode@beisfjordsement.no

Post: Beisfjord Sementvarefabrikk AS
Fjordveien 203
8522 Beisfjord

Merk: Personvern
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