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Online personvernerklæring

BELIMO Automation Norge A/S

Den nåværende personvernerklæringen beskriver omfanget, hensikten og måten, og hvordan  
BELIMO Automation Norge A/S, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo behandler dine personopplysninger når du 
besøker nettstedet vårt.

Det er svært viktig for oss å beskytte dine personopplysninger, og vi overholder i gjeldende bestemmelser om 
behandling av personopplysninger.

Informasjon om annen databehandling som utføres av Belimo finner du i den generelle personvernerklæringen 
på følgende lenke: Personvernforordningen (GDPR).

1.1. Behandling av personopplysninger.
Vi samler inn og lagrer følgende personopplysninger om deg når du besøker nettstedet vårt.

1.1.1. Registrering på nettstedet for spørsmål
Du må registrere deg på nettstedet for de følgende tjenestene:

  ■ Lagring av en prosjektliste (f.eks. handlekurv)
  ■ Prisforespørsel via lagret handlekurv
  ■ Bestillinger
  ■ Nedlasting av priskatalog
  ■ Nedlasting av programvare, inkl. oppdateringstjeneste
  ■ Registrering av nyhetsbrev (se også avsnitt 1.5 for mer informasjon).

Som regel samler vi inn følgende informasjon ved registrering:

  ■ Etternavn, fornavn
  ■ Adresse
  ■ Telefonnummer og gyldig e-postadresse
  ■ Brukernavn og passord
  ■ Firmanavn.

http://www.belimo.com
http://www.belimo.com/mam/europe/Web/privacy-policies/no/belimo_generell_personvernerklaering_no.pdf
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Informasjonen som samles inn på registreringsskjemaet lagres for behandling og besvarelse av henvendelser 
og mulige oppfølgingsspørsmål. Vi distribuerer ikke denne informasjonen uten ditt samtykke.

Ved bruk av EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), er det juridiske grunnlaget for behandling av 
personopplysningene når samtykke er gitt, art. 6(1)(a) GDPR eller art. 13(1) FADP. Ved bruk av EUs Person-
vernforordning (GDPR) er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene når samtykke er 
gitt, art. 6(1)(a) GDPR eller art. 13(1) FADP.

1.2. Bruk av informasjonskapsler.
Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å gjøre det mer brukervennlig og for å sikre at visse 
funksjoner fungerer, f.eks. handlekurven. Dette er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller mobilen-
heten. Hvis en informasjonskapsel er aktivert, kan nettleseren din identifiseres av informasjonskapsel-IDen, 
og informasjonen som finnes i informasjonskapselen kan brukes. Ingen personopplysninger lagres i løpet av 
denne prosessen, som kan identifisere én bestemt person. 

Vi bruker følgende typer informasjonskapsler på nettstedet vårt:

  ■ Sesjonsavhengige informasjonskapsler, som slettes automatisk når nettlesersesjonen er avsluttet, f.eks. 
  for å lagre standard språkinnstillinger eller handlekurven, slik at de er tilgjengelige på ulike sider i løpet av 
  tiden du er på nett.
  ■ Midlertidige eller permanente informasjonskapsler, som forblir lagret på datamaskinen eller mobilen- 
 heten når nettleseren slås av til du sletter eller deaktiverer dem etter at du har logget av (informasjon- 
 skapsler for innlogging). Når det gjelder lagrede informasjonskapsler, blir nettleseren din gjenkjent ved  
 senere besøk på nettstedet, og de lagrede innstillingene er allerede aktive.
  ■ Tredjeparts informasjonskapsler for nettanalyse brukes til å optimalisere nettstedet vårt og innholdet  
 der (se Google Analytics).

Vanlige nettlesere tilbyr valgfrie innstillinger for å nekte å godta informasjonskapsler, enten alle eller bare 
noen, eller du kan slette informasjonskapslene på datamaskinen ved å bruke den aktuelle nettleserfunks-
jonen.

Noen av funksjonene på nettstedet vårt er ikke fullt tilgjengelige for bruk hvis du gjør slike tilpasninger i  
innstillingene dine.

Der EUs Personvernforordning (GDPR) er gjeldende, er det juridiske grunnlaget for bruken av de teknisk nød-
vendige informasjonskapslene art. 6(1)(f) GDPR eller art. 13(1) og (2) FADP. Det juridiske grunnlaget for bruk 
av informasjonskapsler for analyseformål er art. 6(1)(a) GDPR eller art. 13(1) FADP.

1.3. Bruk av Google Analytics.
På nettstedet vårt bruker vi “Google Analytics” – en tjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA) for evaluering av din bruk av nettstedet. Informasjonen som samles inn av 
informasjonskapslene sendes vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. IP-adressen til brukerne i 
medlemslandene i EU og EØS-området vil forkortes. Denne forkortelsen av adressen eliminerer den person-
lige referansen til din IP-adresse. I henhold til bestillingsavtalen som vi har inngått med Google Inc., bruker 
Google informasjonen som samles inn til  å evaluere bruken av nettstedet og aktiviteten, og for å tilby tje-

http://www.belimo.com
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nester relatert til bruk av Internett. IP-adressen som overføres av nettleseren din i sammenheng med Google 
Analytics, slås ikke sammen med annen Google-informasjon.

Du finner mer informasjon om Google Inc. sin bruk av data her:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Du kan forhindre at informasjonen som er opprettet av informasjonskapselen, og som refererer til din bruk av 
nettstedet (inkludert IP-adressen din), blir sendt til Google og fra å bli behandlet av Google ved å laste ned og 
installere Google Analytics’ nettlesertillegg med tilbakekalling. Google Analytics Opt-out Browser Add on. 

Ved bruk av EUs Personvernforordning (GDPR) er det juridiske grunnlaget for bruk av Google Analytics art. 
6(1)(f) GDPR eller art. 13(1) og (2) FADP.

1.4. Content Delivery Network (CDN) fra Akamai.
Akamai er en leverandør av innhold og skyinfrastruktur som distribuerer, akselererer og beskytter programmer 
på Internett. Akamai-serverne, som brukes globalt, kontrolleres av Akamai Technologies, Inc., Cambridge, 
MA, USA. 

Vi bruker Akamai-tjenestene til  å akselerere nettstedet vårt, for å kunne tilby god responstid over hele verden. 

Akamai overfører personopplysninger (fra loggfilene, f.eks. IP-adresser) til USA hver gang informasjon behan-
dles, siden enkelte servere for behandling av loggfilene bare finnes i USA. Akamai har mottatt sertifisering fra 
Privacy Shield-programmet for å strukturere overføringen av personopplysninger fra EU til USA i samsvar med 
retningslinjene for personvern. I tillegg har Belimo og Akamai dessuten blitt enige om å bruke EUs standard 
kontraktsklausuler. De ulike Akamai-selskapene har også inngått disse avtalene med hverandre.

Ved bruk av EUs Personvernforordning (GDPR), er det juridiske grunnlaget for bruk av Akamai og behandling 
av relevante personopplysninger art. 6(1)(f) GDPR eller art. 13(1) og (2) FADP.

1.5. Distribusjon av nyhetsbrev.
Du kan registrere deg for Belimos nyhetsbrev på nettstedet vårt ved å spesifisere avtaleinformasjon og en 
gyldig e-postadresse. Vi bruker Double-Opt-In-prosedyren for å bekrefte registreringen. Det betyr at du vil 
motta en bekreftelse på e-post som må bekreftes før det første nyhetsbrevet sendes ut. Etter at vi har mottatt 
bekreftelsen, vil du motta nyhetsbrevet vårt.

Du kan tilbakekalle ditt samtykke til lagring av informasjon, e-postadresse og bruk for å sende nyhetsbrevet til 
enhver tid, f.eks. ved å bruke avmeldingslenken i nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet er levert av systemer som er opprettet av eksterne leverandører. SmartFocus bruker uteluk-
kende opplysningene dine til å gjøre det mulig for Belimo å sende ut nyhetsbrev automatisk.

Der EUs Personvernforordning (GDPR) gjelder, er det juridiske grunnlaget for behandling av personvern- 
opplysninger med det formål å sende ut nyhetsbrev art. 6(1)(a) GDPR eller art. 13(1) FADP.

http://www.belimo.com
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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1.6. Bruk av sosiale mediautvidelser.
Vi bruker ingen sosiale mediautvidelser på nettstedet vårt, men bare lenker til de korresponderende sidene 
og/eller innholdet.

1.7. Server-loggfiler.
Hver gang nettstedet vårt blir ringt opp, samler systemet automatisk inn data og informasjon fra datasystemet 
på datamaskinen der oppringingen kommer fra og lagrer disse i loggfiler. Disse loggfilene oppgir informasjon 
om ting som IP-adresse, nettleser, nettstedet som er besøkt, tidspunktet for besøk og mengden informasjon 
som overføres. Vi bruker ikke disse opplysningene til å identifisere individuelle brukere, og det skjer heller 
ingen evaluering for markedsføringsformål. Informasjonen behandles for å sørge for sikkerheten til våre infor-
masjonsteknologiske systemer, og slettes etter seks måneder.

Der EUs Personvernforordning (GDPR) gjelder, er det juridiske grunnlaget for midlertidig lagring av server-log-
gfilene art. 6(1)(f) GDPR eller art. 13(1) og (2) FADP.

1.8. 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 ber-
ettigede 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. 1.10..

1.9 . Tekniske og organisatoriske tiltak.
For å beskytte dine personopplysninger implementerer vi aktuelle tekniske og organisatoriske tiltak som  
gjennomgår kontinuerlig forbedring i samsvar med dagens tekniske utvikling.

All informasjonen du overfører til nettstedet vårt, f.eks. ved forespørsler eller innlogginger, er kryptert for  
overføring mellom nettleseren din og systemet vårt ved hjelp av SSL (Secure Socket Layer). Du gjenkjenner 
den krypterte forbindelsen med prefikset “https://” i adresselinjen til nettleseren.

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

http://www.belimo.com

