PERSONVERNERKLÆRING
Grøvik Verk as er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte.
Vi har lagrede personopplysninger knytt opp mot kunde- og leverandørregisteret vår.

Hva og hvordan lagrer vi opplysningene
Personopplysninger som vi har lagret er: navn, e-post adresse + eventuelt telefonnummer og
stillingstittel.
Opplysningene er lagret på Tussa sine servere som vi regner som svært sikre mot uautorisert
tilgang.
Vi vil ikke dele opplysningene vi har med andre.
Vi lagrer opplysningene så lenge vi har forståelse for at du er aktiv i firmaet, eller til vi får
beskjed om å gjøre endringer.
Vi bruker ikke informasjonskapsler i forbindelse med vår hjemmeside.

Hva vi bruker opplysningene til
Vi bruker opplysningene utelukkende for å kunne kommunisere vedr.
ordrer/bestillinger/forespørsler, faktura/regnskap/lønn, samt informere om nyheter, ferier o.l.

Hvordan kan du få tilgang til dine personopplysninger
Vi forstår at du kan ønske ytterligere informasjon fra oss vedrørende dine personopplysninger
og hvordan disse behandles, eller at du kan ønske å oppdatere eller korrigere opplysningene du
har gitt oss. Derfor har du blant annet følgende rettigheter:
• Rett til å få tilgang til dine personopplysninger: du har rett til å få informasjon fra oss om
hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og, dersom det er tilfellet, å få tilgang til
personopplysningene og informasjonen.
• Rett til korrigering: dersom du finner at personopplysninger vi behandler om deg er feil eller
unøyaktige har du rett til å kreve at vi korrigerer slike personopplysninger.
• Rett til sletting (rett til å bli glemt): i visse tilfeller, for eksempel der dine personopplysninger
har blitt behandlet uten lovlig grunnlag eller der du har trukket tilbake samtykke til
behandlingen (der behandling er basert på samtykke), har du rett til å kreve at vi sletter dine
personopplysninger.
• Rett til å protestere mot behandling: i visse tilfeller, for eksempel dersom du bestrider at vi
har et berettiget formål ved behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å
protestere mot behandling av personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon.
• Rett til dataportabilitet: dersom behandlingen av dine personopplysninger utføres
automatisk og er basert på samtykke eller for å oppfylle vårt avtaleforhold har du rett til å
kreve at vi gir deg tilgang til personopplysninger i et maskinlesbart format for overføring til
en annen behandlingsansvarlig.
• Rett til å klage til tilsynsmyndigheter: Du har rett til å fremme klage vedrørende vår behandling
av dine personopplysninger til din kompetente tilsynsmyndighet.

Endringer i denne personvernerklæringen
Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Du bør derfor forsikre deg om at du
jevnlig setter deg inn i vår siste versjon av personvernerklæringen. Dersom endringene er
vesentlige, vil vi varsle deg tydelig, for eksempel via e-post.
Dersom vi endrer personvernerklæringen på en måte som påvirker hvordan vi bruker dine
personopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på hvilke muligheter du har som konsekvens
av endringene.
For ytterligere informasjon om personopplysningshåndtering eller hvis du har spørsmål, kan du
kontakte oss på:
Grøvik Verk AS
Liadalsvegen 765
6152 Ørsta
tlf. + 47 70049430
www.grovik.no
e-post : ordre@grovik.no
Gyldighet: Fra og med 01. juli 2018

