Behandling av personopplysninger i Tanken arkitektur as
Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss via e-post eller annen korrespondanse vil
Tanken arkitektur behandle personopplysninger om deg.
Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og
dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Tanken arkitektur er Personvernansvarlig
Robin Söderkvist.
Kontaktinformasjonen til Tanken arkitektur er:
Adresse:
E-post:
Telefon:
Organisasjonsnr.:

Postboks 21, 8641 Hemnesberget
post@tankenark.no
406 33 400 / 90 96 92 92
915 016 790

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte
Personvernansvarlig Robin Söderkvist. E.post: robin@tankenark.no Tlf. 406 33 400
1.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi
kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
1. Sende ut informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av
avtale med deg.
2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Vi lagrer navn, telefonnummer, e-postadresse
og adresse som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på
grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å
kunne gi våre kunder og relasjoner en god oppfølging.
3. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av
personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
4. Sende ut tilbud og kommunikasjon i forbindelse med prosjekter. Vi fører register over våre
kunder med informasjon om navn, yrkestittel, e-post og telefon. Dette registeret er nødvendig
for å ivareta vårt ansvar og våre interesser i gjennomføringen av bedriftens arbeide.
5. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse benyttes for å oppfylle en avtale inngått
mellom vår bedrift og deg som kunde. Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i
bokføringsloven
2.

Utlevering av personopplysninger til andre.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for
slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som
pålegger oss å gi ut informasjonen.
Tanken arkitektur bruker ikke databehandlere til å samle inn eller behandle personopplysninger på
våre vegne. Tanken arkitektur henter informasjon om virksomheter og personer i virksomheten fra
dens egne offentlige internettsider og direkte fra virksomheten eller fra deg.
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Tanken arkitektur bruker databehandlere til å lagre personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller
har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.
Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
-

Visma Severa – Visma Software, Karenlyst allé, 0277 Oslo. Serverløsning med programvare
knyttet til kontorets Økonomisystem og CRM system.
MAKS 10 – Arkitektbedriftene i Norge, Essendropsgate 3, 0368 Oslo. Serverløsning med
programvare knyttet til kontorets kvalitetssikringssystem.

Tanken arkitektur lagrer personopplysninger om ansatte i selskap Tanken arkitektur har relasjon til,
samt privatpersoner som er kunde hos Tanken arkitektur. Opplysningene som lagres er navn,
adresser, e-post og telefonnummer. Når privatpersoner er direkte kunde hos oss lagres også
informasjon om fakturaadresse.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
3.

Lagringstid.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss inntil endelig sluttoppgjør er mottatt, og i garantitiden ihht
NS 8401 / NS 8402.
Personopplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i henhold til lovens krav lagres
i inntil 5 år.
4.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personvernopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved
signering av konfidensialitetsavtaler.
Utskrifter med personopplysninger makuleres i henhold til kontorets rutiner for behandling av
informasjon på papir.
5.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du
har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til
dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:
www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte vår Personvernansvarlige eller Daglig leder skriftlig, pr.
e-post eller brev. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk
dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine
personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den
enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte vår Personvernansvarlige eller daglig leder pr. e-post
eller brev.
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6.

Klager.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet
her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:
www.datatilsynet.no
7.

Endringer.

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av
personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Informasjon vil alltid
finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Med vennlig hilsen
Tanken arkitektur as
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