Krav om håndtering av data i henhold til Art. 13

Beskyttelsen av personopplysningene done er svært viktig for oss. Vi vil derfor kun behandle
personopplysningene dine (opplysningene) i forbindelse med lovmessige krav. Med denne
erklæringen og databeskyttelse vil vi gi deg en omfattende innføring i hvordan vi behandler
opplysningene dine i vårt selskap, og hvilke rettigheter og krav du har i henhold til art. 13. EUs
Personvernforordning (General Data Protection Regulation - GDPR).
1. Hvem er ansvarlige for databehandling, og hvem kan du kontakte?
Hydropress HUBER AB avd.Norge
Furuhallveien 8A
3512 Hønefoss

+ 46 (0)31 99 64 60

HUBER SE
Industrial Park Erasbach A1
92334 Berching
Tyskland

Selskapets Data Protection Officer
Christian Volkmer
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
E-post: c.volkmer@projekt29.de
Tlf.: +49 941-2986930

2. Hvilke data behandles, og hvor kommer disse dataene fra?
Vi behandler data vi har mottatt fra deg i forbindelse med kontraktsforhandlinger eller
kontraktsinngåelse, og da med grunnlag i aksept fra deg eller som en del av en søknad fra deg, eller
som en del av din ansettelse.
Opplysningene består av:
Dine primære kontaktopplysninger, relatert til kunder f.eks. for- og etternavn, adresse,
kontaktopplysninger (e-postadresse, telefonnummer, faksnummer), bankdetaljer.
For søkere og ansatte inkluderer dette for- og etternavn, adresse, kontaktopplysninger (epostadresse, telefonnummer, faksnummer), fødselsdato, data fra CV og referanser, bankdetaljer,
bilder.
For forretningspartnere inkluderer dette navn på lovmessig representant, firma,
organisasjonsnummer, MVA-nummer, adresse, kontaktopplysninger (e-postadresse, telefonnummer,
faksnummer), bankdetaljer.
For besøkende hos vår bedrift registrerer vi navn og signatur.
For journalister registrerer vi før- og etternavn, e-postadresse, faksnummer.
I tillegg behandler vi følgende personlige data:
-

Informasjon om type og innhold i kontrakt, bestillingsopplysninger, salgs og kvitteringsdata,
kunde- og leverandørhistorikk og rådgivende dokumenter
Annonserings- og salgsdata
Informasjon fra elektronisk kommunikasjon med oss (f.eks. IP-adresse, innloggingsdata)
Andre data vi har mottatt fra deg som en del av vår forretningsrelasjon (f.eks. fra kundemøter)
Data som vi genererer selv ut fra master-/kontaktdata i tillegg til andre data, f.eks. bruke
kundebehov og analyse av kundepotensiale
Registrering av din bekreftelse på at du f.eks. vil motta nyhetsbrev
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- Bilder fra arrangementer
3. Hva er målsetningen bak behandlingen av data, og hva er det juridiske grunnlaget?
Vi behandler opplysningene dine i henhold til reglene i EUs personvernforordning (General Data
Protection Regulation - GDPR) i gjeldende versjon:
-

-

-

-

For oppfyllelse av (pre) kontraktsbaserte forpliktelser (Art. 6 paragr. 1lit.b GDPR):
Dataene vil bli primært bli behandlet under oppstart av et forretningsforhold, og under
utførelsen av kontrakter med deg.
For å oppfylle lovmessige forpliktelser (Art. 6 paragr. 1lit.c GDPR):
Behandling av dine opplysninger for å oppfylle forskjellige lovmessige krav. f.eks. i
forbindelse med handles- og skattelovgivning
For beskyttelse av legitime interesser (Art. 6 (1) lit.f GDPR):
På grunn av interessebalansering, kan databehandling utover oppfyllelse av kontrakt bli utført
for å sikre våre og tredjeparts legitime interesser. Databehandling i forbindelse med
beskyttelse av legitime interesser skjer f.eks. i følgende tilfeller:
o Annonsering eller markedsføring (se punkt 4)
o Bedriftsadministrasjon og utvikling av tjenester og produkter
o Opprettholde en bred kundedatabase for å forbedre kundeservice
o I relasjon med legale disputter
o Utsending av informasjon og pressemeldinger som ikke er promotering
I relasjon til din aksept (Art. 6 (1) (a) GDPR):
Der du har gitt oss aksept til å behandle dataene dine, f.eks. i forbindelse med utsending av
nyhetsbrevet vårt, publisering av bilder, konkurranser m.m.

4. Behandling av personopplysninger: for annonseringsformål
Du kan motsette deg at dine personopplysninger benyttes til annonsering når som helst, eller i
forbindelse med spesielle situasjoner, så lenge det ikke innebærer andre kostnader enn
overføringskostnadenes grunnpris.
I henhold til de lovmessige kravene relatert til urettferdig konkurranse, så har vi rett til å bruke epostadressen du har oppgitt i forbindelse med kontraktsinngåelse til markedsføring av tilsvarende
varer og tjenester. Vi vil gi deg produktanbefalinger uavhengig av om du har registrert deg som
mottaker av et nyhetsbrev.
Hvis du ikke ønsker å motta anbefalinger av denne typen på e-post fra oss, så kan du motsette deg at
e-postadressen din benyttes på denne måten når som helst, så lenge det ikke innebærer andre
kostnader enn overføringskostnadenes grunnpris. Kommunikasjon via SMS er tilstrekkelig. I hver epost vi sender ut vil det alltid være en mulighet til å velge å ikke motta informasjonen lengre.

5. Hvem mottar dataene mine?
Hvis vi benytter oss av en tredjepart til å behandle dataene dine, så vil vi fortsatt være ansvarlige for
sikkerheten til de. Alle tredjeparter er kontraktsmessig forpliktet til å behandle dataene dine
konfidensielt, og bare behandle de som en del av de tjenestene de utfører for oss. Tredjeparter som
vi benytter vil bare motta de dataene som er nødvendige for at de skal kunne utføre de tjenestene vi
ønsker at de skal utføre for oss. Dette er f.eks. tilbydere av IT-tjenester som vi trenger for å sikre drift
og sikkerheten til våre IT-systemer, og tilbydere av annonserings- og listetilbydere for våre egne
markedsføringskampanjer.
Opplysningene vil bli behandlet i vår kundedatabase. Kundedatabasen forbedrer datakvaliteten til
eksisterende kundedata (fjerning av duplikater, ukjente adresser/avdød, adresseendringer), og tillater
at vi forbedrer dataene fra offentlige kilder.

Krav om håndtering av data i henhold til Art. 13

Disse dataene tilbys til selskapene i grunnen hvis det er nødvendig for å oppfylle betingelsene i
kontrakten. Kundedata lagres separat for hver avdeling, og morselskapet fungerer som en
tjenestetilbyder for de individuelle deltakende selskapene.
Så lenge det er en lovmessig forpliktelse for det, så kan data bli overlevet til myndighetene og
rettssystemet, i tillegg til eksterne revisorer.
I forbindelse med kontraktsoppstart og fullførelse mellan HUBER og dig, kan forsikringsselskaper,
banker, kredittselskaper og tjenestetilbydere kunne motta dataene dine.
6. Hvor lenge vil dataene mine bli lagret?
Vi vil behandle dataene dine fram til en terminering av vårt forretningsforhold, eller fram til gjeldende
lovpålagte oppbevaringstiden utløper (f.eks. i henhold til lover relatert til forretningsdrift, skatt eller
arbeidstid), og i tillegg fram til avslutning av eventuelle juridiske uenigheter der dataene kan være
nødvendige som bevis.

7. Blir personopplysninger overført til en tredjeland?
Vi overfører i prinsippet ikke data til tredjeland. Overføringer i enkelttilfeller vil i så fall bare bli utført i
henhold til avtalen til EU-kommisjonen, standard kontraktsbetingelser, egnede garantier eller i tilfeller
der du har gitt en egen aksept.

8. Hvilke rettigheter har jeg?
Du har retten til å få informasjon, korrigere og slette dataene, samt begrense behandlingen av de
lagrede dataene. Du har også rett til å motsi deg behandling av dataene samt rett til dataportabilitet
og til å klage i henhold til kravene i lovverket for databeskyttelse.
Rett til å få informasjon:
Du kan be oss om informasjon om vi behandler data som omhandler deg, og i hvilken grad vi
behandler dataene dine.
Rett til endring:
Hvis vi behandler data som er ukomplett eller feilaktige, kan du til enhver tid be oss korrigere eller
komplettere dataene.
Rett til sletting:
Du kan be om at vi sletter persondataene dine hvis vi behandler de ulovlig, eller hvis behandlingen
ikke er i tråd med dine legitime interesser. Merk at det kan være grunner til at vi ikke kan slette
dataene dine, f.eks. hvis det er juridiske lagringskrav som omfatter de.
Uavhengig av din rett til sletting vil vi slette dataene dine fullstendig så lenge det ikke er noen
lovmessige eller juridiske forpliktelser i relasjon til de.
Rett til å begrense behandling:
Du kan kreve at vi begrenser behandlingen av opplysningene dine hvis
-

Du motsier deg nøyaktigheten til opplysningene for en tidsperiode slik at vi kan verifisere
nøyaktigheten.
Behandlingen av opplysningene er ulovlig, men du avviser at de skal slettes, og krever i
stedet en begrensning i bruken av opplysninger,
Vi ikke lenger har behov for opplysningene i forbindelse med tiltenkt målsetning, men du
trenger dem fortsatt for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller
Du har motsagt deg behandling av opplysningene.
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Rett til dataportabilitet:
Du kan kreve at vi skal gi deg innsyn i den informasjonen vi har lagret om deg via et strukturert, vanlig
og elektronisk format, og at du igjen skal kunne overføre denne informasjonen til en annen person
uten hindring, så lenge
-

Vi behandler disse opplysningene i henhold til aksept fra deg som kan trekkes tilbake, eller i
forbindelse med en kontrakt mellom oss, og
- behandlingen er utført ved hjelp av automatiske prosedyrer.
Der det er teknisk mulig kan du be om at vi overfører opplysningene dine direkte til en annen
ansvarlig person.
Rett til motsettelse:
Selv om vi behandler opplysningene dine i forbindelse med legitime interesser, kan du motsette deg
behandlingen til enhver tid, og dette vil også gjelde profilering som er basert på disse reguleringene. I
tilfeller som dette vil vi ikke lenger behandle opplysningene dine, så lenge vi ikke kan vise til
tungtveiende juridiske grunner for det som har forrang foran dine interesser, rettigheter og frihet, eller
der det er nødvendig for å fastsette, utøve og forsvare juridiske krav. Du kan motsette deg at dine
personopplysninger benyttes til annonsering til enhver tid, og uten at det må oppgis noen grunn til det.

Rett til å klage:
Hvis du mener at vi bryter Norsk eller Europeiske lover og regler relatert til personvern når vi
behandler opplysningene dine, så ber vi deg ta kontakt med oss for forklaring. Du har også rett til å
kontakte relevant juridisk autoritet, den regionale tilsynsmyndigheten.
Hvis du ønsker å gjøre rettighetene dine gjeldende, må du ta kontakt med vårt personvernombud.
Hvis vi er i tvil kan det hende at vi krever ekstra informasjon for å få bekreftet identiteten din.

9. Er jeg forpliktet til å komme med opplysninger?
Behandlingen av opplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle kontrakten du har med
oss. Hvis du ikke avgir disse opplysningene til oss vil vi generelt være nødt til å avvise at vi kan inngå
kontrakten eller ikke er i stand til å fullføre en kontrakt som allerede eksisterer, og som en følge må
terminere denne. Men du må ikke gi din aksept til å behandle datas om som ikke er relevant eller
juridisk krevd for å kunne oppfylle kontrakten.

