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Generell personvernerklæring

BELIMO Automation Norge A/S

Denne personvernerklæringen beskriver omfanget, formålet og metodene til BELIMO Automation Norge 
A/S, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo knyttet til behandling av personopplysninger.

For mer informasjon om behandling av personopplysninger på nettstedet vårt, se vår Online personvern-
erklæring på den følgende lenken: Online personvernerklæring. 
Du finner mer informasjon om behandling av personopplysninger på Belimo Cloud på den følgende lenken: 
Privacy Policy Belimo-Cloud.

Ved behandling av personopplysninger følger vi Federal Data Protection Act (FDPA) og, der aktuelt, EU- 
direktiv 2016/679 fra Europaparlamentet og rådet av 27. April 2016 om beskyttelse av privatpersoner ved 
behandling av personopplysninger, fri bevegelse av slike data, og ved opphevelse av direktiv 95/46/EC  
(DSGVO).

Alle våre ansatte med tilgang til fortrolige opplysninger og informasjon er underlagt taushetsplikt og har  
underskrevet en taushetsavtale. 

1.1. Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, f.eks. adresse, 
tittel, fornavn, familienavn, fødselsdato, e-postadresse, eller flere karakteristikker som gjør det mulig å trekke 
konklusjoner om individuelle personer.

1.2. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger.
Art. 6 seksj. 1 lit. а GDPR eller Art. 13 seksj. 1 FADP er representativt rettslig grunnlag for behandling av  
personopplysninger, forutsatt samtykke fra berørte personer (f.eks. ved utsendelse av nyhetsbrev).

Art. 6 seksj. 1 lit. b GDPR eller Art. 13 seksj. 2 lit. a FADP er rettslig grunnlag for behandling av personop-
plysninger som kreves for oppfyllelse av en kontrakt. Dette gjelder også behandlingsprosedyrer som kreves 
for oppfyllelse av tiltak før kontraktsinngåelse.

Art. 6 seksj. 1 lit. c GDPR eller Art. 13 seksj. 1 FADP er rettslig grunnlag i tilfeller der behandling av  
personopplysninger er nødvendig for oppfyllelse av selskapets lovpålagte forpliktelser (f.eks. for oppfyllelse 
av lovpålagte forpliktelser om lagring).

Art. 6 seksj. 1 lit. f GDPR eller Art. 13 seksj. 1 og seksj. 2 FADP er rettslig grunnlag for slik behandling der 
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det kreves for ivaretakelse av berettigede interesser, enten for selskapet eller en tredjepart. Dette påvirker for 
eksempel de følgende formene for databehandling:

  ■ Markedsføring, såfremt du ikke har reservert deg mot bruk av opplysningene dine til markedsføringsformål
  ■ Tiltak for videreutvikling av produkter og tjenester
  ■ Forsvar mot rettslige krav og tvister
  ■ Garanti av IT-sikkerhet og IT-drift
  ■ Videoovervåkning for å garantere fysisk sikkerhet og bevissikring
  ■ Adgangskontroll for å garantere fysisk sikkerhet og bevissikring
  ■ Risikostyring hos Belimo.

1.3. Hva er formålene ved behandling av personopplysninger?
1.3.1. Kontraktsinngåelse og/eller saksbehandling knyttet til kunder og leverandører
Personopplysninger som innsamles 
Bedriftsnavn, adresse, etternavn, fornavn, bedriftstelefonnummer, og om nødvendig personlig e-postadresse.

Opplysningene kreves for å sette sammen og utveksle tilbud og bud, for inngåelse av kontrakter og  
fakturering.

Formålene som opplysningene samles inn til er knyttet til innholdet i den aktuelle kontrakten, og består av 
både forhåndsavtalte og kontraktsfestede mål. Dette gjelder i tillegg til nedlastning av programvare, uavhen-
gig om den tilbys vederlagsfritt av Belimo, og for oppdatering av slik programvare.

Hvis forretningsforholdet med deg opphører, slettes personopplysningene dine i den grad de lovbestemte 
forpliktelsene om lagring gjelder.

1.3.2. Kontakt og produkthenvendelser
Personopplysninger som innsamles 
Bedriftsnavn, adresse, etternavn, fornavn, telefonnummer, og om nødvendig personlig e-postadresse.

Vi bruker opplysningene til behandling av kontrakts- og produkthenvendelser, og for oppfyllelse av kontrak-
ten, seksj. 1.3.1..

Etter oppfølging av kontraktshenvendelsen sletter vi personopplysningene, i den grad lovverket tillater det.

1.3.3. Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål og nyhetsbrev
Personopplysninger som innsamles 
Bedriftsnavn, adresse, etternavn, fornavn, telefonnummer, og om nødvendig personlig e-postadresse.

Vi behandler også personopplysninger du har utlevert til oss, enten verbalt, skriftlig eller elektronisk, for 
markedsføringsformål. Disse brukes til å gi deg individuell oppfølging, utarbeidelse av tilbud for produkter og 
tjenester tilpasset dine individuelle behov, til å sende ut nyhetsbrev og forbedre tjenestene våre.

Du kan reservere deg mot behandling av opplysningene dine for markedsføringsformål, enten generelt eller 
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for bestemte kanaler. Dersom en slik reservasjon foreligger, vil vi ikke lenger kontakte deg for markedsførings-
formål. Hvis du bruker én eller flere av våre kvalifiserende tjenester, lagres opplysningene dine i databasen 
vår, slik at vi kan fortsette å levere denne tjenesten, og brukes i forbindelse med forretningstransaksjoner.

1.3.4. Behandling av jobbsøkeropplysninger
Personopplysninger som innsamles 
All informasjon om deg selv, som du oppgir til oss i dokumenter du sender inn i forbindelse med en 
jobbsøknad.

Hvis du sender oss en søknad som ikke fører til en ansettelse, sletter vi personopplysningene dine, såfremt 
ikke lovverket forhindrer det.

1.3.5. Andre formål
Personopplysninger kan også samles inn til formålene i denne ikke-uttømmende listen. Dette gjelder  
personopplysninger du har gitt oss enten muntlig, skriftlig eller elektronisk:

  ■ Rådgivning (f.eks. i forbindelse med byggeprosjekter med planleggingskontorer, arkitekter)
  ■ Universitetskontrakter (f.eks. i forbindelse med samarbeid med forskningsprosjekter)
  ■ Organisasjonsaktiviteter (f.eks. normeringsutvalg)
  ■ Forberedelse og organisering av arrangementer.

Hvis forholdet med deg opphører, slettes personopplysningene dine i den grad de lovbestemte forpliktelsene 
om lagring gjelder.

1.4. Utlevering av personopplysninger.
Vi lagrer alle opplysninger i elektronisk form på servere som tilhører selskapet. Vi overfører opplysningene 
dine, slik det kreves etter seksjonene 1.3.1, 1.3.2 eller 1.3.3, til vårt hovedkontor, datterselskaper eller autoris-
erte salgspartnere i landet du tilhører. 

Personopplysningene dine kan videresendes til våre tjenesteleverandører for behandling av ordren din. Vi 
velger tjenesteleverandører etter en grundig vurdering og sikrer kontraktsmessig at tjenesteleverandørene 
våre bare behandler opplysningene dine slik vi har tillatelse til. Personopplysninger som innsamles av Google 
Analytics lagres i USA.

1.5. Automatisk beslutningstaking.
Vi bruker ikke automatisk beslutningstaking, iht. art. 22 i GDPR, i forbindelse med beslutninger om og  
administrering av forretningsforhold.
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1.6. Rettighetene til berørte personer.
Som en berørt person har du krav på informasjon om hvilke opplysninger om deg vi behandler. Du har  
også rett til å kreve at behandlingen av opplysningene dine rettes, slettes eller begrenses, i tillegg til eventuelt 
krav om dataportabilitet. Disse rettighetene gjelder såfremt ingen lovfestede krav om lagring eller andre  
berettigede interesser for Belimo forhindrer det. I tillegg har du retten til, såfremt det er relevant for deg, å 
sende en klage til myndighetsorganet med ansvaret for personvern (art. 77 GDPR). 

Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake et tidligere samtykke til databehandling. Du kan benytte deg av 
rettighetene dine ved å varsle kontaktadressen under seksj. 1.8..

1.7. Tekniske og organisatoriske tiltak.
Vi har implementert de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltakene for å beskytte personopplysningene 
dine.

1.8. Kontaktopplysninger.
BELIMO Automation Norge A/S
Nils Hansensvei 13
0667 Oslo, Norway
Telefon: +47 22 70 71 71 
E-post: info@belimo.no
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