PERSONVERNERKLÆRING
Dine personopplysninger
Elumatec Norge AS (Elumatec) er opptatt av og forstår viktigheten av å beskytte våre kunder
og deres ansattes integritet. Formålet med denne personvernerklæringen er å gi en tydelig
beskrivelse av hvordan vi behandler personopplysninger slik at du kjenner deg trygg på vår
håndtering av dine opplysninger. Elumatec vil sørge for at behandlingen av
personopplysninger skjer i samsvar med personvernforordningen (GDPR) samt øvrig
gjeldende personvernlovgivning.
Hvilke personopplysninger behandler vi og hvorfor?
De personopplysningene vi behandler er e-postadresse og/eller telefonnummer i tillegg til
navnet du oppgir ved bestilling av våre varer.
Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle våre avtaler med deg som
kunde og/eller din arbeidsgiver, herunder for å kunne kontakte dere i forbindelse med generell
kundeoppfølging, håndtering av bestillinger, gjennomføring av fakturering mv.
På hvilket rettslig grunnlag behandler vi dine personopplysninger?
Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er at vi har en berettiget
interesse i å behandle dine personopplysninger for de formål som er nevnt over.
Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å gjennomføre våre
kontraktsforpliktelser med deg som kunde/din arbeidsgiver. Dette innebærer at vi vil behandle
dine personopplysninger så lenge kontraktsforholdet består, eller så lenge du er kontaktperson
for din arbeidsgiver i relasjon til oss.
Behandlingen av dine personopplysninger
I tillegg til selskapsinformasjon (som ikke utgjør personopplysninger) lagrer vi de ovennevnte
personopplysningene i våre systemer og på våre servere. Vi kan ha behov for å bruke
tjenesteleverandører for å muliggjøre levering av produkter ut til kunden. I disse tilfellene vil
konfidensialitet bli ivaretatt gjennom våre avtaler med leverandøren. Vi kan i slike
sammenhenger også ha behov for å overføre personopplysninger til tredjeland (land utenfor
EU/EØS). I disse tilfellene vil vi påse at det er inngått nødvendige avtaler som sikrer
tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger (vanligvis anvender vi EUs
standardavtaler om overføring til tredjeland).
Dine rettigheter
Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, hvordan vi
behandler disse, hvor de kommer fra og hvem de overføres til. Videre har du rett til å be om
innsyn i egne personopplysninger og om å få disse overført til en annen behandlingsansvarlig
("dataportabilitet").
Du har rett til retting av personopplysninger, noe som innebærer at du har rett til å be om
korrigering av dine personopplysninger dersom du blir oppmerksom på at opplysningene er
feilaktige. Du har også, under visse forutsetninger, rett til å be oss om å begrense
behandlingen av personopplysninger om deg. Videre har du, under visse forutsetninger, rett til
å be oss om å slette personopplysninger om deg ("retten til å bli glemt"). Dette innebærer at
du kan be om at alle personopplysninger vi som selskap har registrert om deg, slettes i sin
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helhet. Retten til å bli glemt forutsetter blant annet at eventuelle avtaler er gjennomført, det vil
si at betaling for bestilte produkter er gjennomført og mottatt. Retten til å bli glemt gjelder
ikke, dersom Elumatec har et rettslig grunnlag til fortsatt oppbevaring av personopplysninger,
herunder dersom dette er påkrevd i henhold til lov.
Dersom du ønsker å ta i bruk dine rettigheter, eller har øvrige spørsmål knyttet til vår
behandling av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss via
kontaktopplysningene oppgitt nedenfor. Dersom du mener at vår behandling av dine
personopplysninger ikke er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, har du rett til å
klage til Datatilsynet, som er den norske tilsynsmyndighet for behandling av
personopplysninger i Norge.
Kontaktopplysninger
Carina Bärkroth
Office Manager
carina@elumatec.se
Elumatec Norge AS
Organisasjonsnummer: 896 644 432
Ringveien 1
3084 Holmestrand
Norway
Phone: +47 33 19 07 30

www.elumatec.com

