Personvernerklæring – Jet Bramo A/S
Jet Bramo A/S foretar innsamling og registrering av personopplysninger knyttet til kontaktpersoner
hos våre kunder og leverandører. Det registreres også nødvendige personopplysniger om egne
ansatte, i noen tilfelle også deres pårørende, og søkere til stillinger i selskapet. Jet Bramo A/S
betjener ikke privatkunder og har ingen registre med personopplysninger knyttet til personer utover
det som er nevnt her.
Jet Bramo A/S behandler personopplysninger med varsomhet og søker å opprettholde god kontroll
og et høyt sikkerhetsnivå omkring oppbevaring og tilgang til opplysningene. All behandling skjer i
samsvar med gjeldende, norske lover og forskrifter der slik behandling er berørt.
Vår personvernerklæring er gjenstand for jevnlig kontroll og kan bli oppdatert for å reflektere
endringer i lovbestemmelser eller andre aspekter knyttet til informasjonen i dokumentet. Denne
versjonen er sist endret 05.06.2019.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til denne erklæringen.
Jet Bramo A/S
v/ Hans Berg (CEO)
hans.berg@jet-bramo.no
+47 414 28 411

1 Når gjelder denne personvernerklæringen?
Denne erklæringen omfatter alle personopplysninger som behandles av Jet Bramo A/S som
behandlingsansvarlig.

2 Hvem får tilgang til dine personopplysninger?
Dine personopplysninger behandles kun av autorisert personell enten ansatt i, eller under direkte
instruks fra Jet Bramo A/S. Alt personale som får/kan ha tilgang til dine opplysninger er underlagt
konfidensialitetsbestemmelser og taushetserklæringer.

3 Formålet med innsamling og registrering
Vi samler inn og registrerer personopplysninger knyttet til kontaktpersoner hos våre kunder,
leverandører, og andre eventuelle forbindelser med pågående interesser i Jet Bramo A/S, samt eget
personell og søkere til stillinger i vårt selskap.

4 Hvordan blir dine personopplysninger brukt?
4.1 Kontaktopplysninger, kunder og leverandører
Opplysningene blir brukt til forretningsrelatert kommunikasjon.

4.2 Personopplysninger, egne ansatte
4.3 Personopplysninger, ansattes pårørende

4.4 Personopplysninger, søkere til stillinger i Jet Bramo A/S

5 Lovhjemmel
Behandling av personopplysninger i Jet Bramo A/S gjøres hovedsakelig i tilknytning avtaler og
kontrakter der behandling av personopplysninger er nødvendig for å kunne oppfylle våre
forpliktelser.
Vi kan benytte personopplysninger med hjemmel i våre legitime interesser, for eksempel i
forbindelse med utsendelse av tilbud og markedsinformasjon til kontaktpersoner i bedrifter og
organisasjoner der kontaktinformasjonen er offentlig tilgjengelig.

6 Hva slags opplysninger blir registrert?
6.1 Egne ansatte
Navn, hjemmeadresse, personnummer., ansettelsesforhold, lønns- og trekk-informasjon,

6.2 Ansattes pårørende
Pårørende register og lagres på beskyttet område med tilgangskontroll på fellesområde. Informasjon
om ansattes barn registreres i lønnssystemet med tilgang til de som håndterer lønn.
Jet Bramo A/S registrerer ikke og behandler ikke personopplysninger i spesielle kategorier slik
beskrevet i personopplysningsloven.

6.3 Søkere til stillinger i Jet Bramo A/S
Er du jobbsøker i Jet Bramo A/S, vil vi registrere de opplysningene du oppgir til oss under
søknadsbehandlingen.

6.4 Kontaktpersoner hos kunder og leverandører
-

Fullt navn
Tilknyttet kunde/leverandør
Personlig E-post adresse
Mobiltelefonnummer
Produktrelaterte interesseområder
Rolle i virksomheten

7 Hvem får tilgang til disse opplysningene?
Disse opplysningene brukes kun i regi av Jet Bramo A/S for de formål som er oppgitt i dette
dokumentet.

8 Lagring og oppbevaring
Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamling av
opplysningen. Opplysninger som ikke lenger har et aktivt behandlingsformål oppbevares så lenge det
er nødvendig for å oppfylle offentlige lover og forskrifter knyttet til regnskapsrapportering og for å
sikre våre lovlige interesser. Opplysninger om tidligere ansatte og deres pårørende slettes senest 5
år etter avsluttet arbeidsforhold. Opplysninger om søkere som ikke ansettes slettes senest 6

måneder etter avsluttet ansettelsesprosess. Alle personopplysninger innsamlet og behandlet av Jet
Bramo A/S, er lagret på systemer geografisk plassert innen EU/EØS området.

9 Overføring av personopplysninger
Jet Bramo A/S selger ikke og overfører ikke personopplysninger til noen eksterne parter utenfor Jet
Bramo A/S kontroll. Overføring av personopplysninger til våre tjenesteleverandører er underlagt
instruks om behandling og konfidensialitet gjennom databehandleravtaler. ingen av disse systemene
er geografisk plassert utenfor Norge/EU området.
Det foregår ingen overføring av personopplysninger til 3.land

10 Rett til innsyn i, rettelser og sletting av personopplysninger
Du har en rekke rettigheter knyttet til dine registrerte personopplysninger:









Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger, og til å få korrigert feil i opplysningene
Du kan når som helst trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av
opplysningen
Du kan be om at dine opplysninger slettes dersom det ikke lenger er nødvendig for Jet Bramo
A/S å behandle dine opplysninger
Du kan rekvirere en kopi av de personopplysningene Jet Bramo A/S har registrert om deg
Du har rett til å få dine personopplysninger utlevert og, om mulig, overført elektronisk til en
annen behandlingsansvarlig, så lenge behandlingen er basert på samtykke eller på en
kontrakt.
Du har rett til å be om at behandling stanses eller begrenses i tilfelle der det er usikkerhet
knyttet til behandlingen av personopplysningene
Du kan nekte behandlingen av dine personopplysninger dersom behandlingen er basert på
våre legitime interesser og ikke samtykke eller kontrakt.

11 Rett til å klage på behandling av personopplysninger
Dersom du mener dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag, blir benyttet i strid med dine
interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg
som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet. Kontaktinformasjon og
retningslinjer finner du på deres hjemmeside www.datatilsynet.no.

Vennlig hilsen

Jet Bramo AS, org nr.: 960 828 305
Gamle Drammensvei 94
3420 Lierskogen
hans.berg@jet-bramo.no
+47 32 24 05 60

