GDPR personvern 14.08.18

Rustfrie Bergh AS

Personvernerklæring
Rustfrie Bergh AS tar personvern på alvor og vi behandler personopplysninger i
samsvar med gjeldende lovgivning. Vi samler inn og forvalter data om deg som er
nødvendig for at vi kan levere produkter og tjenester til deg. Alle data som samles inn
av oss er det vårt ansvar å håndtere på riktig måte.
Henvendelser og spørsmål om personvern og personlige data sendes til
rfb@rustfriebergh.no, eller oivinb@rustfriebergh.no

Personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som kunde. Dette omfatter
navn, adresse og e-postadresse, og telefonnummer. De fleste av disse opplysningene
oppgir du når du oppretter kundeforholdet ditt hos oss.
Rustfrie Bergh er behandlingsansvarlig for personopplysninger som brukes i
forbindelse med leveranse av våre produkter og tjenester.

Hva vi bruker personopplysningene til?
Vi trenger dine personopplysninger for å håndtere dine tilbud, ordrer, vareleveringer,
priser og prisendringer. Vi kan også ha digital kontakt med produkter vi har stående
hos deg eller din sluttkunde.
Vi bruker også disse opplysningene til å gi deg mest mulig relevant informasjon om
produkter og tjenester som passer for deg. Dersom du ikke ønsker å motta slike
henvendelser kan du når som helst reservere deg mot dette ved å sende beskjed til
rfb@rustfriebergh.no.
Bruken av personopplysninger er regulert av personvernloven.
Du kan også lese mer om personvern hos Datatilsynet.

Lagring av personopplysninger
Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle vår
behandling av deg som kunde, eller lovpålagte plikter vi har gjennom for eksempel
regnskapslovgivningen. Når vi ikke lenger har behov for å lagre dine
personopplysninger vil de bli slettet.

Utlevering av opplysninger til tredjepart
Vi deler nødvendige data med våre samarbeidspartnere (leverandører, transportører
etc.) for å levere våre tjenester (kun selskapsnavn, ditt navn, stilling, telefonnummer
og mailadresse).

Besøk på våre nettsider
Når du besøker våre nettsider kan vi i dag ikke se hvilken IP-adresse du har. I
fremtiden vil denne informasjonen kunne registreres, men vil ikke knyttes til deg som
person. Det vil kun brukes til statistikk. Dataene vil eventuelt kun brukes til å forbedre
nettsidenes innhold og struktur.

Endring av personvernreglene
Når vi endrer våre personvernregler vil vi gjøre deg oppmerksom på det enten ved å
sende deg et varsel eller ved at vi endrer dato for når personvernregler og vilkår er
oppdatert. Du vil alltid finne siste versjon av våre vilkår og personvernerklæring på
denne siden.

Øivind Bergh 29.04.2019
(sist oppdatert)

