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GDPR - PERSONVERNPOLICY		

Våre kontaktdetaljer og andre opplysninger om oss fremgår nederst i denne 
policyen. Vi er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandlet i 
samsvar med denne policyen (unntatt hvor det fremgår noe annet av denne 
policyen). 

 

Vi kan behandle personopplysninger knyttet til deg dersom: 

• Du er vår kunde eller leverandør. 
• Du bruker våre produkter eller tjenester. 
• Du arbeider for en av våre kunder eller leverandører, eller noen som bruker våre 

produkter eller tjenester. 
• Du er (eller du jobber for) en som vi ønsker å annonsere for eller markedsføre 

våre varer eller tjenester til. I slike tilfeller kan vi ha fått dine opplysninger direkte 
fra deg eller fra en annen kilde. 

Hvilke data behandler vi? 

Vi kan behandle personopplysninger knyttet til deg som vi enten har hentet fra deg, eller 
hentet fra et annet sted. Personopplysningene knyttet til deg som vi behandler, kan 
inkludere informasjonen som er angitt nedenfor. 

• Ditt navn. 
• Din arbeidsgiver og din stilling eller avdeling. 
• Din adresse, telefonnummer, e-postadresse eller annen kontaktinformasjon 

(disse detaljene kan være relatert til arbeidet ditt eller til deg personlig, avhengig 
av arten av vårt forhold til deg eller personen du jobber for). 

• Informasjon vi får når du kommuniserer med oss 
• Vi kan behandle informasjon vi får gjennom å kommunisere med deg, inkludert: 

 

• Informasjon om deg som du gir oss ved å kommunisere med oss via telefon, via 
e-post, via vår nettside, via sosiale medier eller på annen måte.  

• Informasjon du gir oss eller som vi får om du besvarer en spørreundersøkelse.   
• Informasjon knyttet til vår samhandling med deg eller din arbeidsgiver 

 

Vi kan behandle informasjon knyttet til vår kommunikasjon med deg eller personen du 
jobber for, inkludert: 



• Informasjon om handel med oss som involverer deg eller den personen du 
jobber for (for eksempel detaljer om varer eller tjenester som vi har levert til eller 
hentet fra deg eller den personen du jobber for). 

• Annen informasjon knyttet til deg som det er nødvendig for oss å behandle for å 
inngå eller utføre en kontrakt med deg eller den personen du jobber for (for 
eksempel rett til å benytte jobbrelatert informasjon og informasjon hentet fra 
kredittopplysningsselskaper der det er nødvendig for å gjøre det mulig for oss å 
utføre hensiktsmessige kontroller knyttet til avtaler med deg eller noen andre 
som du jobber for eller ellers er knyttet til).  

• Informasjon knyttet til deg som du gir oss eller vi ellers mottar når du besøker 
oss for eksempel registreringsdetaljer for kjøretøyet ditt. 

Hvilke data behandler vi når du bruker vår nettside? 

• Informasjon som vi mottar når du bruker nettsiden vår inkluderer:  
• Teknisk informasjon, inkludert Internettprotokoll (IP) -adressen som brukes til å 

koble datamaskinen din til Internett, påloggingsinformasjon, nettlesertype og -
versjon, tidssoneinnstilling, typer og versjoner av nettleser, operativsystem og 
plattform;  

• Informasjon om ditt besøk, inkludert de fullstendige Uniform Resource Locators 
(URL), klikkstrøm til, gjennom og fra vår nettside (inkludert dato og klokkeslett), 
produkter du har sett eller søkt etter, responstider, nedlastingsfeil, lengden på 
besøk til visse sider, sideinteraksjonsinformasjon (for eksempel rulling, klikk og 
bevegelse av mus). 

Hva gjør vi med dine data? 

• Vi kan behandle dine personopplysninger for følgende formål:  
• For å inngå og for å gjennomføre kontrakter med deg eller den du jobber for. 
• For å levere varer og tjenester til kunder eller andre brukere av disse varene og 

tjenestene; 
- motta varer eller tjenester fra leverandører; 
- administrere våre relasjoner til kunder, leverandører eller andre brukere av 

våre varer og tjenester; 

Vi kan dele dine personopplysninger med: 

• Et selskap i vårt konsern, som betyr våre datterselskaper, vårt ultimate 
holdingselskap og dets datterselskaper. 

• Passende tredjeparter inkludert: 
- våre samarbeidspartnere, kunder, leverandører og underleverandører for 

utførelsen av enhver kontrakt vi inngår eller andre avtaler vi har i normal 
forretningsmessig forbindelse med deg eller den du jobber for; 

- våre revisorer, juridiske rådgivere og andre profesjonelle rådgivere eller 
tjenesteleverandører; 



- kredittopplysningsselskaper for å vurdere kredittverdighet når dette skjer i 
sammenheng med at vi inngår en kontrakt med deg eller den du jobber for. 

 

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjepart: 

• Dersom vi selger eller kjøper virksomhet eller eiendeler, kan vi i så fall avgi dine 
personopplysninger til den potensielle selgeren eller kjøperen av slik virksomhet 
eller eiendeler underlagt vilkårene i denne personvernpolicyen. 

• Hvis vi eller en vesentlig del av våre eiendeler erverves av en tredjepart, så vil 
personopplysninger vi har om kundene være en av det overførte. 

• Hvis vi har plikt til å offentliggjøre eller dele dine personopplysninger for å 
overholde en juridisk forpliktelse, eller for å håndheve eller anvende våre 
leveringsbetingelser og andre avtaler med deg; eller for å beskytte rettighetene, 
eiendelene eller sikkerheten til Ryen As Eiendom, våre kunder eller andre. Dette 
inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner 
med sikte på svindelbeskyttelse og reduksjon av kredittrisiko. 

Det juridiske grunnlaget vi behandler dine personopplysninger på, er som følger: 

• Når det er nødvendig å få ditt forutgående samtykke for at vi skal få lov til å 
utføre den berørte behandlingen, vil vi innhente og basere oss på ditt samtykke i 
forhold til den aktuelle behandlingen (se nedenfor for hvordan du når som helst 
kan trekke tilbake ditt samtykke).  

• Ellers behandler vi dine personopplysninger der behandlingen er nødvendig: 
- for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din 

anmodning før en avtaleinngåelse; 
- for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss; eller  
- for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av oss eller en 

tredjepart, med mindre dine interesser eller grunnleggende rettigheter og 
friheter går foran og krever vern av personopplysninger (de fleste tilfeller der 
vi behandler dine personopplysninger i sammenheng med et forhold vi har 
med den du jobber for, kommer inn under denne kategorien). 

 

Hvor lenge behandler vi dine data? 

• Vi behandler kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for det eller de 
formål som de ble opprinnelig samlet inn for, hvoretter de vil bli slettet eller 
arkivert, unntatt i den grad det er nødvendig for oss å fortsette å behandle dem 
for overholdelse av rettslige forpliktelser som vi er underlagt eller for et annen 
legitim og lovlig formål. 

 

 



Du har følgende rettigheter knyttet til personopplysninger vi behandler om deg: 

• Du kan be om tilgang til de aktuelle personopplysningene (se avsnittet om å få 
tilgang til dine personopplysninger nedenfor). 

• Du kan be om at feilaktige personopplysninger som vi behandler, rettes. 
• Under visse omstendigheter (normalt hvor personopplysningene er levert av deg 

og det ikke lenger er nødvendig for oss å fortsette å behandle dem), har du rett til 
å be om at vi sletter de aktuelle personopplysningene. 

• Når vi behandler personopplysninger knyttet til deg på grunnlag av ditt 
forutgående samtykke til behandlingen, kan du når som helst trekke samtykket 
tilbake, hvoretter vi vil opphøre med den aktuelle behandlingen. 

• Hvis du har vil klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du 
kontakte oss eller sende en klage til Datatilsynet. 

Du kan trekke samtykket til enhver relevant behandling av personopplysninger:  

• Ved å sende oss e-post til firmapost@ryeneiendom.no 
• Ved å skrive til oss på adressen angitt nedenfor.  

Du kan bruke din rett til tilgang til dine personlige data: 

• Ved å sende oss e-post til firmapost@ryeneiendom.no 
• Ved å skrive til oss på adressen angitt nedenfor. 

 

 

 

Adresse: Ryen AS Eiendom 
Agentgaten 2. 1607 Fredrikstad 

 

Dere finner kontaktinformasjon til administrasjonen og vaktmester på våre hjemmesider. 
www.ryeneiendom.no 

 

	


