Personvernerklæring Lager & Industrisystemer AS

Hvem er ansvarlig for dine personlige opplysninger?
Lager & Industrisystemer AS er ansvarlig for personopplysninger behandlet internt i selskapet.
Hvor lagres dine personlige data?
Informasjonen vi behandler om deg, er lagret i EU. All behandling av dine personopplysninger er i samsvar med
gjeldende lovgivning.
Hva slags personlige data samler vi inn?
Vi samler inn personlig informasjon som trengs for å utføre vårt oppdrag med våre kunder.
Personopplysningene vi behandler, er hovedsakelig kontaktinformasjon som navn, telefonnummer og adresse.
Hvordan bruker vi dine personlige opplysninger?
Vi bruker dine personlige opplysninger til følgende formål:
· For å kontakte potensielle kunder som forespør informasjon.
· For å behandle våre kunders bestillinger.
· For å sende meldinger om leveringsstatus.
· Kontakte deg i tilfelle problemer med levering av varene dine.
· Å svare på dine spørsmål.
Vi vil holde informasjonen din så lenge det er nødvendig for å oppfylle det ovennevnte formål eller så lenge det er
lovkravet å gjøre det. Deretter slettes dine personlige opplysninger.
Hva er dine rettigheter?
Du har rett til å be om informasjon om personlig informasjon vi har om deg når som helst. Hvis informasjonen din er
feil, ufullstendig eller irrelevant, kan det hende du vil ha dem korrigert eller slettet. Vi kan ikke slette dataene dine
dersom det er lovfestet lagringsbehov, for eksempel regnskapsregler, eller når det er andre legitime grunner til at
dataene må lagres.
Forespørselen om å påberope seg disse rettighetene skal være skriftlig og sendes til oss på adressen nedenfor:
Lager & Industrisystemer AS
til: Databeskyttelsesansvarlig
Kveldroveien 17
1407 Vinterbro
For å finne din personlige informasjon, og sende det til deg, trenger vi navnet, personnummeret, adressen og
telefonnummeret.
For å sikre at du bare har tilgang til disse dataene, er det viktig at du i tillegg til signaturen sender en kopi av et
godkjent identifikasjonsdokument i din forespørsel. Etter denne utgivelsen lagrer vi denne forespørselen i 12
måneder.
Hvem har tilgang til dine personlige opplysninger?
Din informasjon behandles utelukkende av de relevante avdelingene i selskapet.
Data videresendt til tredjeparter brukes kun til å levere de ovennevnte tjenestene til deg, for eksempel fraktrater i
forbindelse med levering.
Vi videresender aldri, selger eller utveksler dine personlige data til markedsføringsformål til tredjeparter utenfor
Lager & Industrisystemer AS
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Hvordan beskytter vi dine personlige opplysninger?
Vi har tatt tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine mot tap, manipulering og uautorisert
tilgang. Vi tilpasser kontinuerlig våre sikkerhetstiltak i samsvar med fremdrift og utvikling i det tekniske feltet.
Behandlingsansvarlig
Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke
hjelpemidler som brukes. LIS har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser,
forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og
risikosituasjonen. Rollen som behandlingsansvarlig er Daglig Leder Rune Dammeyer, og kan kontaktes på følgende
måter:
Telefon: 23 14 24 00
E-post: rune.dammeyerl@lis.no
Besøksadresse:Kveldroveien 17, 1407 Vinterbro
Klage på behandlingen
Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et
brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks
8177, 0034 OSLO.
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