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PERSONVERNERKLÆRING
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GENERELT
AddSecure AB, org.nr. 556527-2001 (”AddSecure Group”) respekterer og ivaretar ditt
personvern. Vi vil at du skal føle deg trygg når vi behandler personopplysningene dine.
Hensikten med denne personvernerklæringen (”Personvernerklæringen”) er å gi en
oversikt over hvordan vi sikrer at personopplysningene dine håndteres i tråd med
gjeldende lovgivning.
For å kunne tilby våre produkter og tjenester til deg som bruker må vi håndtere
personlig informasjon om deg (personopplysninger). Denne personvernerklæringen
gjelder for dem som er forhandlere eller partnere av oss, kunder eller brukere av våre
tjenester, personer som ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, samt dem som besøker
nettsidene våre.
AddSecure Group består av selskaper oppført på www.addsecure.com/about-us/dataprotection/.

2

BEHANDLINGSANSVARLIG
AddSecure Group er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine
personopplysninger, og har ansvaret for at behandlingen av opplysningene skjer i
samsvar med gjeldende lov. Du finner kontaktinformasjon til oss nederst i denne
personvernerklæringen.
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BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Vi i AddSecure Group behandler dine personopplysninger for å på best mulig måte
kunne levere produktene og tjenestene vi tilbyr. Derfor behandler vi
personopplysningene dine til følgende formål:
-

Administrasjon og oppfyllelse av avtaler samt for å ivareta våre egne juridiske
interesser

-

Markedsføring, inkludert personlig tilpasset direktereklame

-

Produkt- tjeneste- og forretningsutvikling

-

Administrasjon i forbindelse med oppkjøp, reorganiseringer mv.

-

Tilby helsetjenester (gjelder kun AddSecure Smart Care Oy)

Dette avsnittet gjelder alle selskaper i AddSecure Group, med unntak av AddSecure
Smart Care Oy
Vi innhenter aldri bevisst sensitive personopplysninger som avslører hudfarge eller
etnisk opphav, politiske ståsted, religion eller livssyn, fagforeningsmedlemskap eller
opplysninger knyttet til helse eller seksuell legning.
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Dette avsnittet gjelder kun for AddSecure Smart Care Oy
Vi innhenter aldri bevisst sensitive personopplysninger som avslører hudfarge eller
etnisk opphav, politiske ståsted, religion eller livssyn, fagforeningsmedlemskap eller
opplysninger knyttet til seksuell legning. Informasjon knyttet til helse, informasjon
som er relevant for å kunne tilby helsetjenester, kan bli behandlet av AddSecure Smart
Care Oy.
Vi innhenter heller aldri bevisst inn personopplysninger fra barn under 16 år. Hvis du
er foresatt til et barn under 16 år, og du blir oppmerksom på at barnet har oppgitt
personopplysninger til oss, ber vi deg ta kontakt med oss så vi kan fjerne disse
opplysningene.
I tabellene nedenfor får du mer informasjon om blant annet hvorfor vi behandler
personopplysningene dine, hvilke personopplysninger vi lagrer, og hvor lenge vi
oppbevarer dem.
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Formål:
Administrasjon og oppfyllelse av avtaler samt for å ivareta våre egne juridiske interesser
Personopplysninger:
Kundeopplysninger som kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og e-post.
Ordre- og betalingsopplysninger som eksempelvis ordrehistorikk og annen betalingsinformasjon.
Påloggingsinformasjon som eksempelvis e-postadresse og passord.
Elektroniske loggfiler som kan inneholde opplysninger om eksempelvis mobildatatrafikk eller annen datatrafikk som
kommer inn til alarmplattformene våre og øvrige systemer.
Hva vi gjør:

Lovgrunnlag:

Oppbevaringstid:

Vi bruker opplysninger om deg til å kunne levere,
administrere og tilpasse produktene og tjenestene
våre, samt til å gjøre det mulig å logge på
nettjenestene våre og yte kundeservice til deg som
bruker. Hvis det skulle oppstå en tvist, for eksempel
knyttet til betaling, har vi rett til å bruke
personopplysningene dine for å kunne etablere,
forsvare eller fremme rettslige krav.

Oppfyllelse av kontrakter.

Opplysningene dine lagres så
lenge vi har et kundeforhold med
deg, og deretter i 24 måneder. Vi
har et kundeforhold til deg i
gyldighetsperioden for avtalen
samt så lenge du har hatt
interaksjon med oss på en eller
annen måte, for eksempel ved å
kontakte oss, besøke nettstedet
vårt eller klikke på linker i e-poster
vi sender seg, i løpet av de siste
fem årene.

For
å
kunne
kontrakten.

oppfylle

Interesseavveining. I tilfelle
tvister har vi rett til å bruke
opplysningene
dine
på
grunnlag
av
en
interesseavveining knyttet til
våre berettigede interesser.

Opplysningene kan oppbevares
utover dette hvis det er nødvendig
for at vi skal kunne overholde
juridiske krav (i henhold til
eksempelvis
regnskapsloven,
andre lover eller reguleringer), og
for å etablere, forsvare eller
fremme rettslige krav, eksempelvis
ved tvist om betaling.
Dine rettigheter:
Du har rett til å protestere mot måten vi bruker personopplysningene på, der dette gjøres med grunnlag i en
interesseavveining knyttet til våre berettigede eller legitime interesser. Se punkt 9 for mer informasjon om dine rettigheter.
Informasjonen i denne tabellen gjelder alle selskaper i AddSecure Group.
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Formål:
Markedsføring, inkludert personlig tilpasset direktereklame.
Personopplysninger:
Kundeopplysninger som kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og e-post.
Nettvaner og besøkshistorikk som eksempelvis hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt (og andres nettsteder), og
hvor lang tid du brukte på siden.
Hva vi gjør:

Lovgrunnlag:

Oppbevaringstid:

Vi bruker personopplysningene dine i sammenheng
med markedsføring og markedssegmentering.

Interesseavveining,
ettersom vi mener at vår
interesse av å kunne
sende deg generell og
segmentert markedsføring
veier tyngre enn hensynet
til
at
dine
personopplysninger beskyttes.

For deg som er kunde hos oss:
Opplysningene dine lagres så lenge vi
har et kundeforhold med deg, og
deretter i 24 måneder. Vi har et
kundeforhold
til
deg
i
gyldighetsperioden for avtalen samt så
lenge du har hatt interaksjon med oss
på en eller annen måte, for eksempel
ved å kontakte oss, besøke nettstedet
vårt eller klikke på linker i e-poster vi
sender seg, i løpet av de siste fem
årene.
I
enhver
markedsføringskommunikasjon
du
mottar fra oss, har du rett til å be om å
ikke bli tilsendt flere markedsførings-eposter hvis du ikke lenger ønsker å
motta dem.

Med markedssegmentering mener vi at vi normalt
kategoriserer kundebasen vår ut fra hvilke
produkter kundene har kjøpt, hvilke tjenester de
benytter seg av, hvilken interesse de har vist for
innhold vi publiserer, og hvilken rolle de har i
selskapet.
Hvis du ikke er kunde, men ønsker å dra nytte av
tilbud og informasjon om nyheter og konkurranser,
må vi innhente ditt samtykke.
For at samtykket skal være gyldig, må du foreta en
aktiv handling for å gi samtykke. Eksempler på slike
aktive handlinger kan være at du bekrefter at du vil
abonnere på et nyhetsbrev ved å merke av i en rute
på Internett, at du fyller ut informasjonen i et
webskjema, at du ber om informasjon via e-post, at
du svarer ja på et direkte spørsmål om hvorvidt vi
skal sende informasjon til deg, at du gir oss et
visittkort, eller lignende.

Samtykke. Hvis du ikke er
kunde av oss, innhenter vi
samtykke fra deg.

For deg som ennå ikke er kunde hos
oss: Etter at du har gitt ditt samtykke,
oppbevares opplysningene frem til du
eventuelt trekker tilbake samtykket.

Dine rettigheter:
Du har alltid rett til å kreve at vi slutter å bruke personopplysningene dine til direkte markedsføring. Hvis vi innhenter
samtykke fra deg til å behandle personopplysningene dine, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Hvis du trekker
tilbake samtykket, kommer du ikke lenger til å motta informasjon og tilbud som er spesielt tilpasset deg. Se punkt 9 for mer
informasjon om dine rettigheter.
Informasjonen i denne tabellen gjelder alle selskaper i AddSecure Group.

For a safer and smarter world
4

Januar 2021

Formål:
Produkt- tjeneste- og forretningsutvikling
Personopplysninger:
Kundeopplysninger som kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og e-post.
Ordre- og betalingsopplysninger som eksempelvis ordrehistorikk og betalingsinformasjon.
Nettvaner og besøkshistorikk som eksempelvis hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt (og andres nettsteder), og
hvor lang tid du brukte på siden.
Kjøpsmønstre som eksempelvis informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre.
Elektroniske loggfiler som kan inneholde opplysninger om eksempelvis mobildatatrafikk eller annen datatrafikk som
kommer inn til alarmplattformene våre og øvrige systemer.
Hva vi gjør:

Lovgrunnlag:

Oppbevaringstid:

Vi bruker personopplysningene dine i forbindelse
med våre markeds- og kundeanalyser, som
hovedsakelig består av statistikk, data fra
gjennomførte
markedssegmenteringer
og
evalueringer av kundetilfredshet. Resultatet av
analysene brukes deretter som et grunnlag for å
forbedre, erstatte eller utvikle nye tjenester,
prosesser eller arbeidsmetoder får å kunne
imøtekomme dine og andre kunders behov og
forventninger. Vi kan for eksempel bruke
personopplysninger til å forbedre kundeservicen
vår, tilby nye pakkeløsninger eller tilpasse
nettsidene våre til dine og andre kunders behov.

Interesseavveining, ettersom vi
mener at vår interesse av å
kunne analysere bruken av
våre produkter og tjenester for
å forbedre eller erstatte dem
eller utvikle nye tjenester, veier
tyngre
enn
hensynet
til
beskyttelse
av
personopplysningene dine.

Opplysningene dine lagres så
lenge vi har et kundeforhold med
deg, og deretter i 24 måneder. Vi
har et kundeforhold til deg i
gyldighetsperioden for avtalen
samt så lenge du har hatt
interaksjon med oss på en eller
annen måte, for eksempel ved å
kontakte oss, besøke nettstedet
vårt eller klikke på linker i e-poster
vi sender seg, i løpet av de siste
fem årene.

Dine rettigheter:
Du har rett til å protestere mot at vi bruker personopplysningene dine når vi bruker dem på grunnlag av interesseavveining.
Hvis du protesterer mot slik bruk, vil vi bare fortsette å bruke personopplysningene dine hvis det finnes viktige grunner til
dette som veier tyngre enn hensynet til dine interesser. Se punkt 9 for mer informasjon om dine rettigheter.
Informasjonen i denne tabellen gjelder alle selskaper i AddSecure Group.
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Formål:
Administrasjon i forbindelse med oppkjøp, reorganiseringer mv.
Personopplysninger:
Kundeopplysninger som kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og e-post.
Ordre- og betalingsopplysninger som eksempelvis ordrehistorikk og betalingsinformasjon.
Påloggingsinformasjon som eksempelvis e-postadresse og passord.
Nettvaner og besøkshistorikk som eksempelvis hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt (og andres nettsteder), og
hvor lang tid du brukte på siden.
Kjøpsmønstre som eksempelvis informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, og om ditt kjøpsmønster.
Elektroniske loggfiler som kan inneholde opplysninger om eksempelvis mobildatatrafikk eller annen datatrafikk som
kommer inn til alarmplattformene våre og øvrige systemer.
Hva vi gjør:

Lovgrunnlag:

Oppbevaringstid:

Hvis AddSecure Group skal reorganiseres, for
eksempel ved sammenslåing eller ved å deles opp
i flere ulike virksomheter, eller hvis en ekstern
tredjepart ønsker å kjøpe opp AddSecure Group
eller kundedatabasen vår, vil AddSecure Group
utlevere dine og andre kunders personopplysninger
til det aktuelle selskapet. I slike tilfeller skal det
aktuelle
selskapet
fortsatt
behandle
personopplysningene dine til utelukkende de
samme formålene som er angitt i denne
personvernerklæringen, med mindre du mottar
annen informasjon i forbindelse med overføringen.

Interesseavveining, ettersom vi
mener at vår interesse av å
muliggjøre
prosesser
for
oppkjøp eller reorganiseringer
veier tyngre enn hensynet til
beskyttelse
av
personopplysningene
dine.
Dette forutsetter imidlertid at
selskapet som gjennomfører
oppkjøpet,
driver
med
tilsvarende virksomhet som
AddSecure Group.

Hvis AddSecure Group opphører å
eksistere, f.eks. ved fusjon,
avvikling eller konkurs, eller hvis
AddSecure
Groups
kundedatabase overføres til et
oppkjøpselskap, vil vi slette
personopplysningene
dine
så
lenge vi ikke er pålagt å oppbevare
dem i henhold til gjeldende lov.
Hvis AddSecure Group blir kjøpt
opp eller deles opp i forbindelse
med
reorganisering
av
virksomheten, kommer vi fortsatt til
å
oppbevare
og
behandle
personopplysningene dine i tråd
med
vilkårene
i
denne
personvernerklæringen
i
forbindelse med overdragelsen.

Dine rettigheter:
Se punkt 9 for mer informasjon om dine rettigheter.
Informasjonen i denne tabellen gjelder alle selskaper i AddSecure Group.
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Formål:
Tilby helsetjenester
Personopplysninger:
Informasjon som er relevant for å kunne tilby helsetjenester til pasienten (som er kunden til AddSecure Smart Care Oy) slik
som historiske data, laboratorie- og forskningsdata, biometriske og genetiske data, samt navn og kontaktinformasjon til
kundens pårørende.
Informasjon som er nødvending for behandling, som for eksempel informasjon gitt av en lege, sykepleier, fysioterapeut,
psykolog etc.
Hva vi gjør:

Lovgrunnlag:

Oppbevaringstid:

Vi bruker personopplysningene dine for å kunne
tilby relevante helsetjenester og nødvending
behandling. Med kundens samtykke, kan
informasjon hentes fra andre helseenheter eller
fagpersoner, som for eksempel gjennom «the
Finnish Kanta Services».

Oppfyllelse av kontrakter. For å
kunne oppfylle kontrakten.

Opplysningene dine lagres så
lenge vi har et kundeforhold med
deg, og deretter i 24 måneder. Vi
har et kundeforhold til deg i
gyldighetsperioden for avtalen.

Dine rettigheter:
Se punkt 9 for mer informasjon om dine rettigheter.
Informasjonen i denne tabellen gjelder kun AddSecure Smart Care Oy
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4

HVOR KOMMER PERSONOPPLYSNINGENE DINE FRA
Personopplysningene vi bruker om deg, blitt gitt til oss av deg. Du gir oss informasjon
som navn, e-postadresse og telefonnummer når du registrerer deg for en brukerkonto,
ved bestilling av produkter og tjenester og når du bruker tjenestene våre.
For å kunne inngå en avtale med oss i AddSecure Group, og for at vi skal kunne tilby
deg produktene og tjenestene våre, er det et krav at du oppgir visse
personopplysninger til oss. Hvis du ikke oppgir opplysningene vi trenger for å kunne
drive virksomheten vår, kan vi dessverre ikke inngå avtaler med deg eller tilby deg
tjenestene eller produktene våre.
For en AddSecure Smart Care Oy-kunde, kan personopplysninger også bli samlet inn
via kundens pårørende eller en juridisk representant for kunden, via pleiere og annet
helsepersonell, eller via andre relevante kilder for å forsikre at AddSecure Smart Care
Oy tilbyr relevante helsetjenester og nødvending behandling.

5

AUTOMATISERTE BESLUTNINGER
Vi bruker ikke automatiserte prosesser for å ta avgjørelser som påvirker deg i vesentlig
grad.
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HVOR LENGE OPPBEVARER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?
Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge dette er nødvendig for de
formålene vi har innhentet opplysningene til, i henhold til denne
personvernerklæringen. I tabellene over i pkt. 3 kan du se hvor lenge vi oppbevarer
personopplysninger om deg for ulike formål.
Vi må kanskje også lagre dine personlige opplysninger av andre grunner, for eksempel
for å overholde forskriftsmessige krav eller i tilknytning til våre juridiske interesser
eller andre viktige offentlige interesser.

7

HVEM OPPGIR VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON TIL?
AddSecure Group kan komme til å formidle personopplysningene dine til tredjeparter,
for eksempel til andre konsernselskaper samt til IT-leverandører,
markedsføringsbyråer og selskaper vi samarbeider med for å tilby våre tjenester og
drive virksomheten vår. I noen tilfeller kan vi også bli nødt til å formidle informasjon
etter begjæring fra myndighetene eller andre parter i forbindelse med rettslige
prosesser, oppkjøpsprosesser eller lignende.

8

HVOR BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

8.1

AddSecure Group skal som hovedsak kun håndtere personopplysningene dine i
EU/EØS-området. I spesielle tilfeller kan vi overføre personopplysninger til et land
utenfor EU/EØS. Hvis personopplysninger overføres til et slikt land, kommer vi til å
sikre at personvernet ditt ivaretas, og at overføringen gjøres på en lovlig måte.

8.2

Ved overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS som ikke i seg selv sikrer
et tilfredsstillende nivå av personvern, bruker vi EU-kommisjonens
standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS.
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Disse finner du her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
8.3

Ved overføring av personopplysninger til mottakere i USA som omfattes av Privacy
Shield, bruker vi dette som grunnlag for overføring av dine personopplysninger. Dette
finner du her: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:207:FUL
L.

9

DINE RETTIGHETER

9.1

VÅRT ANSVAR FOR AT DINE RETTIGHETER IVARETAS

9.1.1

AddSecure Group er ansvarlig, som behandlingsansvarlig, for at håndteringen og
bruken av personopplysningene dine skjer i samsvar med gjeldende lov, og at dine
rettigheter ivaretas. Du kan kontakte oss når som helst hvis du vil påberope deg dine
rettigheter. Du finner kontaktinformasjonen vår nederst i denne
personvernerklæringen.

9.1.2

AddSecure Group plikter å besvare din forespørsel der du påberoper deg dine
rettigheter, innen én måned etter at vi mottok forespørselen. Hvis forespørselen er
komplisert, eller hvis vi har mottatt et stort antall forespørsler, har vi rett til å forlenge
tiden med ytterligere to måneder. Hvis vi tror vi ikke kan iverksette tiltakene eller
utføre handlingene du ønsker at vi skal gjøre, er vi forpliktet til å varsle deg, senest én
måned etter at vi mottok henvendelsen fra deg, om hvorfor vi ikke kan etterkomme
ønsket ditt, og at du har rett til å sende en klage om dette til den aktuelle
tilsynsmyndigheten.

9.1.3

All informasjon, kommunikasjon og alle tiltak vi utfører, er kostnadsfrie for deg. Hvis
forespørselen din derimot er klart ubegrunnet eller urimelig med hensyn til dine
rettigheter, har vi rett til å avkreve deg et administrasjonsgebyr for å gi deg den
forespurte informasjonen eller utføre den forespurte handlingen. Vi kan også nekte å
etterkomme forespørselen.

9.2

DIN RETT TIL Å FÅ INNSYN I, KORRIGERE, SLETTE OG BEGRENSE
PERSONOPPLYSNINGER

9.2.1

Du har rett til å be om følgende fra AddSecure Group:
a)

Innsyn i dine personopplysninger. Dette betyr at du har rett til å be om en
oversikt over hvilke personopplysninger vi har om deg, og hvordan vi bruker
dem. Du har også rett til å kostnadsfritt motta en kopi av personopplysningene
vi bruker. For eventuelle ekstra kopier har vi rett til å kreve et
administrasjonsgebyr.

b)

Korrigering av personopplysningene dine Vi vil på forespørsel eller på eget
initiativ korrigere, avidentifisere, slette eller supplere all eventuell informasjon
som vi oppdager at er unøyaktig, ufullstendig eller misvisende. Du har også rett
til å supplere med ytterligere informasjon hvis det mangler relevante
opplysninger.
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c)

Sletting av personopplysningene dine Du har rett til å be oss om å fjerne
personopplysningene dine hvis det ikke lenger finnes noen akseptabel grunn for
at vi skal bruke dem. Sletting bør derfor skje hvis:
(i)

personopplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet vi innhentet
dem for

(ii)

vi bruker personopplysninger etter samtykke fra deg, og du trekker
tilbake samtykket

(iii)

du protesterer mot måten vi bruker personopplysningene dine på, der
dette gjøres på grunnlag av interesseavveining, og vi ikke har viktige
legitime interesser som veier tyngre enn hensynet til dine interesser eller
rettigheter

(iv)

vi har brukt personopplysningene på en måte som ikke er tillatt

(v)

vi er juridisk forpliktet til å slette personopplysningene

Det kan imidlertid finnes juridiske krav eller andre tungtveiende hensyn som
gjør at vi ikke umiddelbart kan slette personopplysningene dine. I slike tilfeller
kommer vi til å opphøre bruken av personopplysningene dine til andre formål
enn det som er påkrevet i henhold til loven, eller til formål som ikke er
nødvendige av andre tungtveiende hensyn.
d)

Begrensning av bruk. Dette innebærer at vi midlertidig begrenser bruken og
behandlingen av personopplysningene dine. Du har rett til å be om slik
begrensning når:
(i)

du mener at opplysningene om deg er feil, og du har bedt om at de
korrigeres iht. punkt 9.2.1 b), mens vi undersøker i hvilken grad
opplysningene er korrekte

(ii)

bruken av personopplysningene dine er ulovlig, men du ikke vil at
opplysningene skal slettes,

(iii)

vi som behandlingsansvarlige ikke lenger trenger personopplysningene til
det aktuelle formålet, men du har behov for at de fortsatt er registrert for
å kunne etablere, forsvare eller fremme rettslige krav, eller

(iv)

du har protestert mot bruken av personopplysningene dine iht. punkt
9.3.1, i påvente av at vi ettergår hvorvidt våre legitime interesser veier
tyngre enn hensynet til dine interesser.

9.2.2

Vi i AddSecure Group kommer til å iverksette alle rimelige tiltak vi kan for å varsle alle
som har mottatt personopplysninger iht. pkt. 7 ovenfor, om at vi har korrigert, slettet
eller begrenset tilgangen til dine personopplysninger på din forespørsel. Vi informerer
deg om hvem vi har formidlet personopplysningene til, på forespørsel fra deg.

9.3

DIN RETT TIL Å PROTESTERE PÅ BRUKEN AV PERSONOPPLYSNINGER

9.3.1

Du har rett til å protestere mot måten vi bruker personopplysningene dine på, der
dette gjøres med grunnlag i en interesseavveining av våre legitime interesser eller
generelle interesser (se pkt. 3 over). Hvis du protesterer mot slik bruk, vil vi bare

For a safer and smarter world
10

Januar 2021

fortsette å bruke personopplysningene dine hvis vi har viktige grunner til dette som
veier tyngre enn hensynet til dine interesser.
9.3.2

Hvis du ikke vil at AddSecure Group skal bruke personopplysningene dine til direkte
markedsføring, har du alltid rett til å protestere mot slik bruk gjennom å kontakte oss.
Når vi har mottatt henvendelsen om dette fra deg, vil vi slutte å bruke
personopplysningene dine til slike markedsføringsformål.

9.4

DIN RETT TIL Å TREKKE TILBAKE SAMTYKKE
Der vi bruker personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke (se pkt. 3
ovenfor), kan du når som helst trekke tilbake samtykket gjennom å kontakte oss. Du
finner kontaktinformasjonen vår nederst i denne personvernerklæringen. Hvis du
trekker tilbake ditt samtykke, kan det være at du ikke lenger kan bruke tjenestene våre
på måten de er tiltenkt.

9.5

DIN RETT TIL DATAPORTABILITET
Du har rett til å kreve portabilitet av opplysningene. Dette innebærer at du har rett til
å hente ut personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart
format, og å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Du har
bare rett til dataportabilitet når bruken av personopplysningene dine er automatisert,
og skjer på grunnlag av ditt samtykke eller en avtale mellom deg og oss. Dette betyr at
du for eksempel har rett til å hente ut og overføre personopplysninger du har oppgitt
for å opprette en brukerkonto hos oss.

9.6

DIN RETT TIL Å KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHETENE
Du har rett til å eventuelt innklage vår bruk av personopplysningene dine til
Datatilsynet.

10

VI BESKYTTER PERSONOPPLYSNINGENE DINE
Du skal alltid kunne føre deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. AddSecure
Group har derfor iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte
personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, endring og sletting. Hvis det skulle
forekomme brudd på datasikkerheten som kan ha vesentlig innvirkning på deg eller
personopplysningene dine, for eksempel hvis det er risiko for bedrageri eller
identitetstyveri, skal vi varsle deg om dette og gi deg informasjon om hva du kan gjøre
for å redusere risikoen.

11

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
AddSecure Group har rett til når som helst å gjøre endringer i denne
personvernerklæringen. Hvis vi gjennomgår større endringer, vil du få tydelig
informasjon om endringene og hva de betyr for deg, før de trer i kraft.

12

KONTAKTINFORMASJON
Ikke nøl med å kontakte oss i AddSecure Group hvis du har spørsmål om denne
personvernerklæringen eller hvordan vi bruker personopplysningene dine, eller hvis
du ønsker å fremme krav i tråd med dine rettigheter.
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AddSecure AB, org.nr. 556527-2001
Adresse: Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, Sverige
Telefon: (+46) 8 685 15 00
Nettsted: www.addsecure.no
E-post: dataprotection@addsecure.com

_____________________________________
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