Personvernerklæring for
NODE rå dgivende ingeniører AS
1 KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fakturainformasjon.

2 BEHANDLINGSANSVARLIG
NODE rådgivende ingeniører AS er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

3 DELING AV OPPLYSNINGER MED TREDJEPARTER
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med
mindre vi er rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtaler utleveres nødvendige opplysninger til våre
samarbeidspartnere.

4 INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi lagrer de personopplysninger som du har oppgitt til oss.
Der det er aktuelt blir kredittvurdering foretatt før inngåelse av avtaler på prosjekter.

5 BEHANDLINGSGRUNNLAG
Navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom vår
bedrift og deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6
(b).
Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne
behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (c).
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6 FORMÅLET MED BEHANDLINGEN
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser som ligger i avtalene vi inngår ifm.
prosjekter. Behandling av noen opplysninger er også nødvendig til faktureringsformål.

7 SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Opplysninger vi har mottatt fra deg vil lagres ifm. våre oppdrag/kontrakter/avtaler minst så lenge vi etter
bokføringsloven er forpliktet til å bevare slike opplysninger. I henhold til lovens krav er dette 5 år.
Opplysninger og informasjon som angår prosjekter er vi pliktig til å oppbevare i minst 10 år.

8 INFORMASJONSSIKKERHET
Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell kontroll samt ved signering av
konfidensialitetsavtaler.

9 RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne
kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

10 PERSONVERNRÅDGIVER
NODE rådgivende ingeniører AS anses som en privat virksomhet som ikke behandler
personopplysninger i stor skala, og som derfor ikke trenger en egen personvernrådgiver.

11 KONTAKTINFORMASJON
Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:

NODE rådgivende ingeniører AS
C. Sundts gt. 37
N-5004 BERGEN
epost: postmaster@node.no
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