
 
 
 
 
 
 

Personvernerklæring for AS NOR-TRAPP. 
 
 
Behandlingsansvarlig. 
 
AS NOR-TRAPP ved daglig leder er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av 
personopplysninger. 
 
Formål. 
 
Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å kunne gjennomføre våre 
forpliktelser etter avtale med kunder og leverandører. 
 
Rettslig grunnlag. 
 
Det rettslige grunnlaget for at vi innhenter og behandler personopplysninger er at: 
- det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med den registrerte personen 
- det er nødvendig for å overholde lover og regler 
- den registrerte personen har gitt oss de nødvendige personopplysninger 
 
Opplysninger som behandles.  
 
Vi lagrer følgende opplysninger om kunder: 
Navn, adresser, telefonnr., e-postadresser og kredittopplysninger. 
 
Ansatte hos leverandører registreres med navn, telefonnr. og e-postadresse. 
 
Innhenting av opplysninger. 
 
Personopplysningene vi behandler mottar vi fra den enkelte person vi er i kontakt med. 
Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men nødvendig for å gjennomføre en inngått 
avtale. 
 
Besøk på vår hjemmeside. 
 
Når noen besøker vår hjemmeside blir IP-adresse registrert og benyttet i Google Analytics for 
analyse av geografisk tilhørighet til de som besøker hjemmesiden. AS NOR-TRAPP får ikke 
kjennskap til noen andre opplysninger, og informasjonen blir ikke brukt i utadrettet 
virksomhet.  Du kan lese mer om dette ved å klikke på symbolet nederst til venstre i 
skjermildet.  
 



 
 
 
Deling av opplysninger. 
 
AS NOR-TRAPP deler ikke personopplysninger med tredjeparter med mindre vi er rettslig 
forpliktet til det.  Vi benytter heller ikke opplysningene til utadrettet virksomhet. 
 
Rettigheter, innsyn, retting og sletting. 
 
Vi behandler innhentede personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, samt 
andre aktuelle lover og forskrifter.  
Alle vi behandler personopplysninger om kan kreve innsyn i de opplysninger vi har registrert 
og kreve retting av feil.  Vi sletter opplysninger i tråd med gjeldende norske lover og 
forskrifter, samt i tråd med de muligheter som finnes i våre databaser. 
Kredittopplysninger innhentet på personkunder slettes etter 8 måneder. 
 
Informasjonssikkerhet. 
 
De registrerte personopplysninger er registrert i våre databaser, og er sikret med brukernavn 
og passord på alle enheter som har tilgang til basene.   
Alle våre medarbeidere eller samarbeidspartnere som har tilgang til opplysningene har 
undertegnet taushetserklæring om de opplysninger de får kjennskap til via våre baser. 
 
Vi har inngått databehandleravtale med Dataservice AS i Halden, som har stilt servere og 
datakraft til disposisjon for oss, samt med Tempus AS som server våre systemer for 
mønstring. 
 
Kontaktinformasjon. 
 
Henvendelser om hvilke opplysninger vi har registrert, evt. behov for retting eller sletting 
kan rettes til  
 
 AS NOR-TRAPP, Bedriftsveien 8, 1890 Rakkestad  eller via vår e-postadresse 
 
 nor-trapp@nor-trapp.no 
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