Personvernerklæring for LampeMagasinet AS
Behandlingsansvarlig
Personalleder Nahideh Khalili Samartoei er på vegne av LampeMagasinet AS ansvarlig for selskapets
behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre bedriftskunder; Navn, adresse, telefonnummer, org
nummer, firmanavn, kontaktperson og e-postadresse.
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre nyhetsbrevmedlemmer; E-post. (Navn, adresse og tlf
om kunden aktivt velger å legge det inn ved registrering).
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre jobbsøkere; Søknad, CV, attest, referanse og
vitnemål.
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre leverandører: Navn, adresse, tlf,
organisasjonsnummer, e-post, kontonummer.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre
bedriftskunder/kunder.
Vi behandler opplysningene av våre medlemmer for å kunne markedsføre og sende nyhetsbrev.
Oppbevaring av opplysninger for arbeidssøkere, er for å kunne gjennomføre ansettelsesprosessen.
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre
leverandører.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om våre bedriftskunder/kunder og leverandører: Behandlingen er nødvendig for å
oppfylle en avtale som den registrerte er part i. Grunnlaget for denne behandlingen er
personvernforordningens artikkel 6 (b).
Informasjon om nyhetsbrevmedlemmer benyttes for å markedsføre. Grunnlaget for denne
behandlingen er at kunden selv gir sitt samtykke ved å registrere seg via våre nettsider, og
personvernforordningens artikkel 6 (a).

Informasjon om arbeidssøkere benyttes for å gjennomføre rekrutteringsprosessen. Behandlingen er
nødvendig for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Grunnlaget
for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer personopplysningene som bedriftskunder/kunder har gitt våre ansatte i forbindelse med
kjøpsavtalen.
Vi bruker e-post adresse til våre medlemmer for å kunne markedsføre og sende nyhetsbrev.
Epostadressene er gitt oss fra våre medlemmer.
Vi lagrer personopplysningene om våre jobbsøker som de har gitt oss i form av mail i forbindelse
med ansettelse.
Vi lagrer opplysningene våre leverandører har gitt oss i forbindelse med kjøpsavtalen.

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.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år. Deretter
slettes/makuleres opplysningene. Opplysninger som blir bevart er lagret i låsbare skap/kontorer, slik
at uvedkommende ikke har mulighet til tilgang til informasjonen.
Epostadresser til våre nyhetsbrevmedlemmer vil bli slettet dersom de registrerte ønsker å melde seg
av vår kundeklubb.
Opplysninger vi har mottatt av våre kunder i forbindelse med et kjøp lagres i vår
kundemail/kundebestillingsperm til kjøpet er fullført og varen er levert. Deretter slettes/makuleres
informasjonen.
Opplysninger om jobbsøkerne som ikke går videre i ansettelsesprosessen vil bli slettet etter at
stillingen er besatt.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
Vi gjør oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve
retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på hvis behandlingen er i strid
med reglene.

Personvernombud
Vi vurderer at virksomheten ikke er forpliktet til å ha personvernombud.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer alle personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll ved å
oppbevare dokumenter i låsbare kontorer og skap. Vi har passordbeskyttelser i alle våre
dataprogrammer og mailbokser.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til
følgende adresser: nahideh@lampemagasinet.no LampeMagasinet AS

