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Ditt personvern og sikring av dine personopplysninger er viktig for oss. Vi ønsker at alle som samhandler 
med oss skal være trygge på at deres opplysninger er trygge hos oss.  
 
Denne personvernerklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og 
behandler personopplysninger. Den forteller også hvordan vi sikrer dine rettigheter etter reglene i 
gjeldende personvernlovene.  
 
Loven regulerer alle former for behandling av personopplysninger. Loven stiller bl.a. strenge krav til 
konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.  
 
Hvordan vi henter inn dine opplysninger 
Vi innhenter personopplysninger fra deg direkte, fra noen som representerer deg eller fra andre kilder som 
du har pekt ut eller som følger naturlig av den type tjeneste vi skal yte eller tilby til deg. Noen ganger har vi 
behov for å innhente opplysninger direkte fra andre offentlige eller private institusjoner.  

Når vi innhenter personopplysninger er det kun når det er nødvendig i forbindelse med etablering og 
forvaltning av dine avtaler med oss. Vi gjør dette fordi vi har forpliktelser overfor deg som 
kunde/samarbeidspartner, og for å kunne imøtekomme dine ønsker og behov. 

Kameraovervåkning i våre lokaler er tydelig skiltet og skjer i tråd med bestemmelsene i 
personopplysningsforskriften. 

Hvilke typer personopplysninger behandler vi 
Personopplysning er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi lagrer kun 
informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller 
kunne utføre en leveranse.  
 
Hva opplysningene brukes til 
Opplysningene lagres for å kunne administrere ditt kundeforhold med oss og setter oss i stand til å utfylle 
våre forpliktelser i kundeforholdet. 
 
Hvem vi deler opplysningene med 
Vi deler dine opplysninger internt i Knauf-konsernet kun der det er nødvendig. 
 
Hvor lenge opplysningene oppbevares 
Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre plikter eller 
for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike kategorier opplysninger vil kunne 
variere. Vi vil slette eller anonymisere kategoriene av dine personopplysninger når opplysningene ikke 
lengre er nødvendig. 
 
Hvordan vi beskytter opplysningene 
Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som 
organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og 
bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om 
informasjonssikkerhet til dem. 
 
Innsyn og endringer i lagrede opplysninger 
Vi kan kontaktes dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis 
du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer, epost) er vi 
takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Vi har plikt til å gi deg 
innsyn og informasjon om registrerte opplysninger vi har om deg innen 30 dager.  
 
Du har også rett til å be om retting, sletting, begrensning av behandling av persondata, dataportabilitet og 
rett til å motsette deg visse former for behandling.  
Du kan melde fra til Datatilsynet dersom du ikke får innsyn i egne opplysninger du har innsynsrett i, eller 
har annen klage på behandling av personopplysningene. 
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Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger 
Administrerende direktør i Norgips Norge AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av 
personopplysninger.  
 
Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med 
personvern, kan du benytte følgende kontaktopplysninger: 
 
Hilde Kristin Herud  
Administrerende Direktør  
Norgips Norge AS 
 
E-post adresse:  hr@norgips.com 
Mobil:                  464 13 604 
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