Sist oppdatert: 24.08.2021

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet «staurfjellbakeri.no»

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Staur Fjellbakeri AS sin nettside, www.staurfjellbakeri.no samt
Staur Fjellbakeri sine sider på sosiale medier. Staur Fjellbakeri AS, org. no. 989 283 642, er
behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden. Det gjelder egne
databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Staur Fjellbakeri AS.
Personopplysninger som behandles
Staur Fjellbakeri AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller
opplysninger om personlige betalingskort. Eksempler på informasjon som innhentes eller som kan være
aktuell for innhenting frem i tid:
•
•
•
•
•

Firmanavn
Kontaktperson
Firmaadresse/fakturaadresse/kontonummer
Telefonnummer og e-postadresse
Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes,
nettleserinstillinger og IP-adresse

Andre personopplysninger kan forekommen men vårt behandlingsgrunnlag ligger inn under art.6 GDPR
Lawfulness of processing. Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven /
personvernordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering,
sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.
Hvordan informasjon innhentes?
Staur Fjellbakeri AS samler kun inn opplysninger gjennom skjemaer for utfylling på våre nettsider eller
sosiale medier-sider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis man velger å ikke oppgi
personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.
Eksempel på skjema:
•
•
•
•
•
•

Kontaktskjema
Når man ønsker å prøve et produkt
Tilbakemelding etter kjøp av produkter
Når man laster ned dokumenter fra våre nettsider
Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller blogg på e-post
Ved interaksjon på Sosiale Medie-sider knyttet til vår nettside

Formålet med informasjonen som innhentes
•
•
•

For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
For å kunne sende relevant informasjon
For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter ikke profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes.

Deling av personopplysninger
Det kan fremkomme deling av personopplysninger dersom dette er nødvendig eller pliktig for å kunne
drifte vår virksomhet. Dette kan for eksempel gjelde IT leverandører (f.eks webhotel, e-post,
programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til
myndigheter.
Informasjon knyttet til nettsiden kan behandles av:
•
•

Aloha Designkontor, org.nr. 999 520 871
Strekmann AS, org.nr. 912902196

I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til:
•

Gjeldende Host

Vi er i god tro at alle disse følger GDPR lovgivningen.
Sikring av personopplysninger
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger med sikte på at uvedkommende ikke skal få
innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter anerkjente softwareleverandører.
Innsyn og retting
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert
eller gjengitt. Du kan kreve innsyn i slike opplysninger om deg selv ved å sende en skriftlig henvendelse
til oss. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse
rettet i henhold til personopplysningslovens §27.
Oppbevaring og sletting
I henhold til personopplysningsloven §28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det
formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger om kunder/samarbeidspartnere/etc. i
henhold til den enhver tid gjeldende norske/europeiske lovgivning.
Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av
opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks.
bokføringsloven.
Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post.
Kontaktinformasjon
post@staurfjellbakeri.no
Staur Fjellbakeri AS
Rørosveien 1901
2540 Tolga

