Personvernerklæring
HAIR FRISØR AS (“HAIR FRISØR AS”, “vi” eller “oss”) er forpliktet til å beskytte og
respektere ditt personvern.
Denne erklæringen (sammen med andre dokumenter det refereres til) beskriver hvilke
personopplysninger vi innhenter fra deg, og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Personopplysninger vi kan innhente fra deg


Vi vil innhente personopplysninger under dine besøk på nettsiden, inkludert, men
ikke begrenset til, trafikkdata, steddata, nettdagbøker, innhold fra
spørreundersøkelser, kontaktskjemaer og annen type kommunikasjonsdata og
andre kanaler du benytter. Innsamlingen av disse personopplysningene vil gjøre
dine framtidige besøk på nettsiden enklere da vi kan foreslå innhold som er relevant
for deg basert på hvor du kommer fra når du går inn på nettsiden.

Hvordan vi bruker dine personopplysninger
Dine personopplysninger blir samlet inn og behandlet av oss for følgende formål:


for å skreddersy innhold i samsvar med dine preferanser.



for å svare på forespørsler når du kontakter oss.



for å sende deg annen type informasjon – som for eksempel kommende HAIR
FRISØR AS arrangementer eller nyhetsbrev – som kan være av interesse for deg.



for å hjelpe oss å lage, publisere og forbedre innhold som er mest relevant for deg.



for å sikre at innholdet som blir gitt gjennom nettsiden, blir presentert på den mest
effektive måten for deg og for din elektroniske enhet.



for å gjøre det mulig for deg å delta i interaktive funksjoner på nettsiden vår, når og
om du velger å bruke disse.



for å utvikle og forbedre nettsiden og systemer for å kunne betjene deg bedre.

Vår bruk av personopplysningene dine, som beskrevet ovenfor, er tillatt etter gjeldende
personvernlovgivning fordi den:


er nødvendig for å ivareta våre berettigede interesser i å oppnå de formål som er
nevnt ovenfor, og denne bruken ikke tilsidesettes av hensynet til ditt personvern;



i noen tilfeller er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, for eksempel
opplysninger til myndigheter, tilsynsmyndigheter eller styrende organer; eller



i noen tilfeller er nødvendig for utførelsen av oppgaver av allmenn interesse og, når
vi bruker spesielle kategorier av personopplysninger, er nødvendig for å iverksette,
utøve eller forsvare juridiske krav, eller hvor



behandlingen gjelder personopplysninger som klart er tilgjengelig i det offentlige
rom;



I noen tilfeller er basert på ditt samtykke, for eksempel når du har bedt om å motta
markedsføring og nyheter via e-post.

Deling med tredjeparter
For å legge til rette for effektiv bruk av dine personopplysninger, og for å dele innhold
og/eller ressurser med deg, deler vi personopplysningene dine med tredjeparter. Slik deling
vil likevel bare skje under følgende omstendigheter:


Med leverandører og agenter: Vi vil engasjere andre selskaper og personer til å
utføre oppgaver på vegne av oss. For eksempel for å administrere og/eller
vedlikeholde innhold på en nettside, eller å levere bestemte funksjoner som finnes
på nettsiden, levere markedsføringstjenester eller å gi deg finansiell informasjon når
du ber om det. Disse leverandørene holder til i EU/EØS og USA. Disse
leverandørene og agentene vil bare ha tilgang til dine personopplysninger i den grad
dette er nødvendig for å utføre sine oppgaver, de har ikke lov til å bruke
personopplysningene til andre formål, og de vil være underlagt kontraktsmessige
forpliktelser.



Med offentlig myndighet dersom vi mener vi er forpliktet til å gjøre det.

Hvor personopplysningene dine er lagret og behandlet
Som forklart i avsnittet "Deling med tredjeparter" ovenfor, deler vi personopplysningene dine
med følgende:


Tredjepartsleverandører, kontrahenter eller agenter: Har vi en
tredjepartsleverandør, kontrahent eller agent, forblir personopplysningene dine
under vår kontroll, og vi har kontrollmekanismer på plass for å sikre at
personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet.

Vi bestreber oss på å sikre at personopplysningene dine behandles sikkert og i samsvar
med denne erklæringen.

Datasikkerhet
Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, bør du være
oppmerksom på at overføring av informasjon via internett ikke er helt sikkert, og vi kan ikke
garantere for sikkerheten til opplysninger som overføres til nettsiden eller til tredjeparter;
enhver overføring skjer på egen risiko. Vi vil bruke strenge prosedyrer for drift og
tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre enhver uautorisert
tilgang, endring, sletting eller overføring av personopplysningene.
Dine rettigheter. Hvordan du kan få tilgang til, rette og slette personopplysninger
I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du følgende rettigheter:


Rett til å få tilgang til og få kopi av personopplysningene dine: Du har rett til å
be om bekreftelse på hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg. Hvor dette
er tilfelle, kan du ha tilgang til noen av personopplysningene (via portalen) og til
særskilt informasjon om hvordan de behandles. I noen tilfeller kan du be oss om å gi
deg en elektronisk kopi av opplysningene.



Rett til å rette personopplysningene: Dersom personopplysningene vi har om
deg ikke er korrekte, kan du be om at informasjonen blir oppdatert eller på annen
måte korrigert.



Rett til å bli glemt/få data slettet: Under visse omstendigheter har du rett til å få
slettet opplysningene dine. Du kan be oss om dette når som helst. HAIR FRISØR
AS vil vurdere om forespørselen din skal imøtekommes. Merk at vi kan ha juridiske
rettigheter eller forpliktelser til å beholde opplysningene. Dersom forespørsel om
sletting skal imøtekommes i henhold til gjeldende regler, vil HAIR FRISØR AS gjøre
det uten unødig forsinkelse.

For å gjøre bruk av dine rettigheter kan du kontakte oss på følgende
adresse: parthaugen@live.no
I den utstrekning bruken av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du
rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. En tilbaketrekking har ikke tilbakevirkende
kraft og vil derfor ikke ha betydning for behandlingen gjort før vi mottok en slik
tilbaketrekking.
Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysningene dine til lokale
datatilsynsmyndigheter.

Markedskommunikasjon
Vi sender deg bare markedsføring via e-post dersom du har samtykket til at vi kan gjøre
det.

Endringer i denne erklæringen
Innholdet i denne erklæringen kan endre seg fra tid til annen. Vi publiserer eventuelle
vesentlige endringer gjennom passende kanaler, enten på denne nettsiden eller ved å
kontakte deg via andre kommunikasjonskanaler.

Kontakt
Kom gjerne med spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende denne erklæringen
og send dem til HAIR FRISØR AS, Storgata 17, Råkilveien 1, 2815 Gjøvik eller epostadresse parthaugen@live.no

