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PERSONVERNERKLÆRING
FOR SAGA WELCO

PRIVACY POLICY FOR SAGA WELCO
(OFFICE TRANSLATION)

Behandlingsansvarlig

Responsible person

Daglig leder er på vegne av selskap i Saga Welco
behandlingsansvarlig for selskapenes behandling av
personopplysninger.
Saga Welco forholder seg til gjeldende norsk lovgivning.

The CEO is on behalf of companies in Saga Welco,
responsible for the processing of personal data. Saga
Welco is in line with current Norwegian legislation and
regulations.

Personopplysninger som lagres

Storage of personal data

Vi lagrer relevante personopplysninger om våre
forbindelser, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer
og e‐postadresse.

We store relevant personal information about our
contacts, i.e. name, address, phone number and e‐mail
address.

Formål

Purpose

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre
våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg
informasjon, tilbud og service i forbindelse med dine kjøp
via e‐post, telefon, SMS og andre passende
kommunikasjonskanaler.

We process the information in order to fulfil our
obligations in agreement with you.
We also use the information to provide you with
information, offers and services in connection with your
purchases via email, phone, SMS and other suitable
communication channels.

Grunnlaget for behandlingen

The basis for the handling of data

Informasjon om navn, adresse, telefon og e‐postadresse
benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for
denne behandlingen er personvernforordningens artikkel
Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene
til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse
med ditt kjøp via kanaler nevnt over. Grunnlaget for
denne behandlingen er personvernforordningen Art 6
(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik
informasjon fra oss, og/eller trekke tilbake ditt samtykke
til slik bruk.

Information about name, address, telephone and e‐mail
address is used to fulfil the purchase agreement. The
basis for the processing is Article 6 (b) of the Privacy
Regulation.
Where you have given your consent, the information will
also be used to provide you with information, offers and
services in connection with your purchases via channels
mentioned above. The basis for this processing is the
privacy regulation Art 6 (a). You may at any time, decide
not to receive such information from us, and/or to
withdraw your consent of such use.

Innhenting av personopplysninger

Collection of personal data

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre
ansatte i forbindelse med vårt kundeforhold/relasjon.

We store the personal data you have provided to our
employees in connection with our customer
relationships/relationship.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte
utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er
rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen
utleveres nødvendige opplysninger til våre
samarbeidspartnere.

Tønsberg, 17.02.2020

Disclosure of information to third parties
We will not share, sell, transfer or otherwise disclose
personal information to other parties unless we are
legally obliged to do so.
In order to fulfil our obligations under the agreement,
necessary information is provided to our partners.
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Sletting eller anonymisering av
personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt eller innhentet slettes eller
anonymiseres:
 5 år etter avslutning av
kunde/leverandørforholdet.
 3 år etter mottatt CV/jobbsøknad.
Opplysninger vi etter lovpålegg er forpliktet til å bevare
vil lagres i henhold til lovens krav.

Removal or anonymization of personal data
Information we have received or obtained is deleted or
anonymized:
 5 years after termination of the
customer/supplier relationship.
 3 years after received CV/job application.
Information we are required to maintain will be stored in
accordance with statutory requirements.

Rights of the registered subjects
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til
personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det
gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og
flytting av egne personopplysninger, samt kreve
retting/begrensning eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med
reglene.

We process your personal information in accordance
with the Personal Information Act and applicable
regulations. Please be advised that you may require
access to and relocation of your own personal
information, as well as require correction / restriction or
deletion of information.
You may file a complaint to Datatilsynet for processing in
violation of the rules.

Informasjonssikkerhet

Information Security

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og
digital adgangs‐ og tilgangskontroll. Vi utfører
regelmessig og målrettet gjennomgang av sikkerheten.

We secure your personal information through both
physical and digital access and access control. We
conduct a regular and targeted review of security.

Kontaktinformasjon

Contact details

Henvendelser om hvilke opplysninger vi har registrert om
deg, eventuelt retting/begrensning og sletting kan
sendes skriftlig til følgende adresser:
E‐post: GDPR@sagawelco.com

Any inquiries and requests regarding information we
have registered about you, correction restriction and
deletion can be sent in writing to the following
addresses:
E‐mail: GDPR@sagawelco.com

Rettigheter for den registrerte

Saga Welco AS,
Tollbodgaten 22,
3111 Tønsberg

Tønsberg, 17.02.2020

Saga Welco AS
Tollbodgaten 22,
3111 Tønsberg
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