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I. Navn og adresse på behandlingsansvarlig 

Den behandlingsansvarlige i henhold til formålet i EUs generelle personvernforordning 

(GDPR) og annen nasjonal lovgivning for personvern i medlemslandene, såvel som andre 

personvernreguleringer er: 

IFCO Management GmbH 

Zugspitzstraße 7 

82049 Pullach 

Germany 

+49 89 744 91 0 

privacy@ifco.com 

www.ifco.com 

II. Navn og adresse på utnevnt personvernombud 

Utnevnt personvernombud er: 

DataCo GmbH 

Dachauer Str. 65 

80335 München 



 

 

 

Germany 

+49 89 7400 45840 

www.dataguard.de 

 

III. Generell informasjon om databehandling 

1. Omfanget av behandling av personopplysninger 

Generelt behandler vi kun personopplysninger om våre brukere i den utstrekning det er 

påkrevd for å tilby en fungerende nettside med vårt innhold og våre tjenester. Behandling 

av personopplysninger finner kun sted med brukerens samtykke. Unntakene omfatter 

tilfeller hvor forutgående samtykke ikke kan innhentes rent teknisk, og hvor 

databehandling tillates av regelverket.  

2. Rettslig grunnlag for databehandling 

Art. 6 paragraf 1 s. 1 bokstav a utgjør det rettslige grunnlaget for å innhente den 

opplysningen gjelder sitt samtykke til behandling av personens data. 

Med hensyn til behandlingen av personopplysninger som er påkrevd for oppfyllelse av en 

avtale hvor den opplysningen gjelder er avtalepart, utgjør art. 6 paragraf 1 s. 1 bokstav b i 

GDPR det rettslige grunnlaget. Dette gjelder også for operasjoner under 

databehandlingen som er påkrevd for å utføre pre-kontraktuelle handlinger. 

Dersom det er påkrevd å behandle personopplysninger for å oppfylle en rettslig 

forpliktelse som vårt selskap er bundet av, utgjør art. 6 paragraf 1 s. 1 bokstav c i GDPR 

det rettslige grunnlaget. 

Dersom vitale interesser hos den opplysningen gjelder eller en annen naturlig person gjør 

behandling av personopplysninger påkrevd, utgjør art. 6 paragraf 1 s. 1 bokstav d i GDPR 

det rettslige grunnlaget. 

Dersom databehandlingen er påkrevd for å sikre de legitime interessene til vårt selskap 

eller en tredjepart, og de grunnleggende rettighetene og frihetene til den opplysningen 

gjelder ikke veier tyngre enn disse interessene, utgjør art. 6 paragraf 1 s. 1 bokstav f i 

GDPR det rettslige grunnlaget for databehandlingen. 

3. Sletting av data og lagringens varighet 

Personopplysningene til den opplysningene gjelder slettes eller begrenses så snart 

formålet med lagringen er oppnådd. Ytterligere lagring kan forekomme dersom 

https://ppg.dataguard.de/privacy_policies/www.dataguard.de


 

 

 

lovgivende myndighet på europeisk nivå eller nasjonalt åpner for dette i EU-reguleringer, 

lovgivning eller andre relevante reguleringer som den databehandlingsansvarlige er 

underlagt. Restriksjoner eller sletting av data finner også sted ved utløpet av 

lagringsperioden som stipuleres av de ovenfor nevnte standardene, med mindre det 

foreligger et behov for å lagre data med det formål å avslutte eller oppfylle den respektive 

avtalen. 

IV. Rettighetene til den opplysningen gjelder 

Dersom dine personopplysninger behandles, er du deretter å anse som registrert i 

betydningen man finner i GDPR og har følgende rettigheter:  

1. Innsynsrett 

Du kan be den behandlingsansvarlige om å bekrefte hvorvidt dine personopplysninger 

behandles av dem. 

Dersom slik behandling finner sted, kan du be om følgende informasjon fra den 

behandlingsansvarlige: 

1. Formålet med behandlingen av personopplysningene; 

2. Kategoriene av personopplysninger som behandles; 

3. Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysninger forbundet 

med deg har blitt eller fremdeles blir formidlet til; 

4. Den planlagte varigheten av lagring av dine personopplysninger eller, dersom 

konkret informasjon ikke foreligger, kriteriene for å fastlegge lagringens varighet; 

5. Eksistensen av en rett til å foreta rettelse eller sletting av personopplysninger 

forbundet med deg, en rett til å begrense behandlingen gjennom den 

behandlingsansvarlige eller en rett til å motsette seg slik behandling; 

6. Eksistensen av en klagerett til en tilsynsmyndighet; 

7. All tilgjengelig informasjon om datakilden dersom personopplysningene ikke 

innhentes fra den registrerte; 

8. Eksistensen av en automatisert beslutningsprosess, inkludert profilering i henhold 

til artikkel 22 paragraf 1 og paragraf 4 i GDPR, og i visse tilfeller nyttig informasjon 

om databehandlingssystemet som benyttes, samt rekkevidden av og den 

planlagte følgen av slik behandling for den opplysningen gjelder. 



 

 

 

Du har rett til å kreve innsyn i hvorvidt dine personopplysninger formidles til et tredjeland 

eller en internasjonal organisasjon. I en slik sammenheng kan du kreve passende garantier 

i henhold til art. 46 i GDPR forbundet med denne formidlingen. 

2. Rett til å foreta rettelser 

Du har en rett ovenfor den behandlingsansvarlige til å rette og/eller komplettere 

personopplysninger som behandles, dersom disse er feilaktige eller ufullstendige. Den 

behandlingsansvarlige må korrigere slike data uten forsinkelser 

3. Rett til å begrense behandlingen 

Du kan kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses under følgende 

vilkår: 

o Dersom du har innvendinger mot riktigheten av dine personopplysninger for et 

tidsrom som lar den behandlingsansvarlige verifisere hvor presise dine 

personopplysninger er; 

o Behandlingen er lovstridig og du nekter å godta sletting av personopplysningene 

og i stedet krever en begrensning i bruken av personopplysninger; 

o Den behandlingsansvarlige eller representanten trenger ikke lenger 

personopplysningene til behandlingsformål, men du trenger dem til å fremme, 

utøve eller forsvare rettslige krav; eller 

o Dersom du har fremmet innvendinger mot behandlingen i henhold til art. 21 

paragraf 1 i GDPR og det fremdeles er uavklart om de legitime interessene til den 

behandlingsansvarlige har forrang foran dine hensyn. 

Dersom behandlingen av personopplysninger om deg er blitt begrenset, kan slike data - 

med unntak av datalagring - kun benyttes med ditt samtykke eller med det formål å 

fremme, utøve eller forsvare rettslige krav eller å beskytte rettighetene til en enkeltperson 

eller juridisk person, eller av årsaker av berettiget offentlig interesse, i EUs interesse eller i 

medlemslandets interesse.  

Dersom behandlingen er begrenset i samsvar med de ovenfor nevnte vilkårene, vil du bli 

informert av den behandlingsansvarlige før restriksjonene oppheves. 

4. Rett til sletting 

a) Forpliktelse til å slette 

Dersom du ber om at den behandlingsansvarlige sletter dine personopplysninger med 

umiddelbar virkning, er de forpliktet til å gjøre det umiddelbart dersom noe av det 

følgende gjelder: 



 

 

 

1. Personopplysningene om deg er ikke lenger påkrevd til det formålet som ligger til 

grunn for at de ble innhentet eller behandlet. 

2. Du trakk tilbake ditt samtykke som gjorde behandlingen lovlig i henhold til art. 6 

paragraf 1 s. 1 bokstav a eller art. 9 paragraf 2 bokstav a i GDPR og det ikke 

foreligger noe annet rettslig grunnlag for databehandlingen 

3. I henhold til art. 21 paragraf 1 i GDPR motsetter du deg behandlingen av data 

hvor databehandlingen legitimeres av en berettiget interesse, eller du motsetter 

deg i henhold til art. 21 paragraf 2 i GDPR. 

4. Dine personopplysninger er behandlet urettmessig. 

5. Sletting av dine personopplysninger vil medføre en rettslige forpliktelse i henhold 

til EU-retten eller lovgivningen i medlemslandet som den behandlingsansvarlige 

er underlagt. 

6. Dine personopplysninger ble innhentet i forbindelse med informasjonstjenester 

tilbudt i henhold til art. 8 paragraf 1 i GDPR. 

b) Informasjon til tredjeparter 

Dersom den behandlingsansvarlige har gjort dine personopplysninger offentlige og må 

slette data i henhold til art. 17 paragraf 1 i GDPR, skal de treffe passende tiltak, inkludert 

av teknisk art, for å informere databehandlere som behandler personopplysninger om at 

det foreligger en forespørsel om å slette alle lenker til slike personopplysninger eller 

kopier eller reproduksjoner av personopplysningene, med hensynstagen til tilgjengelig 

teknologi og implementeringskostnadene for utførelse av prosessen. 

c) Unntak 

Rett til sletting foreligger ikke dersom behandlingen er påkrevd  

1. for å utøve retten til ytringsfrihet og innsyn; 

2. for å oppfylle en rettslig forpliktelse pålagt av EU-retten eller av lovgivningen i 

medlemslandet som den behandlingsansvarlige eller representanten er underlagt, 

eller for å utføre en oppgave i offentlig interesse eller ved utøvelse av offentlig 

myndighet tildelt representanten; 

3. av hensyn til almenheten innenfor et område som folkehelsen i henhold til art. 9 

paragraf 2 bokstav h og i samt art. 9 paragraf 3 i GDPR; 

4. av arkiveringshensyn som er av offentlig interesse, til vitenskapelige eller 

historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til art. 89 paragraf 1 

i GDPR, i den utstrekning loven det henvises til i punkt (a) trolig vil gjøre det 

umulig eller i betydelig grad påvirke oppnåelsen av målsetningene bak den 

behandlingen, eller 



 

 

 

5. for å håndheve, utøve eller forsvare rettslige krav. 

5. Innsynsrett 

Dersom du har rett til rettelse, sletting eller begrensning av behandlingen via den 

behandlingsansvarlige, er de forpliktet til å informere alle mottakere av dine 

personopplysninger om korrigeringen eller slettingen av data, eller om restriksjonene som 

pålegges behandlingen, med mindre dette viser seg å være umulig eller forbundet med 

uforholdsmessig stor ulempe. 

Du forbeholder deg retten til innsyn i hvem som er mottakere av dine opplysninger hos 

den behandlingsansvarlige. 

6. Retten til dataportabilitet 

Du har rett til å motta dine personopplysninger som befinner seg hos den 

behandlingsansvarlige på et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Dessuten har du 

rett til å overføre dine data til en annen person uten hindringer fra den 

behandlingsansvarlige som opprinnelig mottok disse opplysningene, forutsatt at 

1. 1. behandlingen er basert på et samtykke i henhold til art. 6 paragraf 1 s. 1 

bokstav a i GDPR eller art. 9 paragraf 2 bokstav a i GDPR eller på en avtale i 

henhold til art. 6 paragraf 1 s. 1 bokstav b i GDPR og 

2. behandlingen foretas med automatiserte metoder. 

Ved utøvelse av denne rettigheten har du også rett til å fastholde at dine 

personopplysninger forbundet med deg overføres direkte fra en person til en annen, 

såfremt dette er teknisk gjennomførbart. Frihetene og rettighetene til andre personer må 

ikke påvirkes. 

Retten til dataportabilitet gjelder ikke for behandling av personopplysninger som er 

påkrevd for utøvelse av en oppgave i offentlig interesse, eller ved utøvelse av offentlig 

myndighet tildelt den behandlingsansvarlige. 

7. Vetorett 

Avhengig av situasjonen, vil du til enhver tid ha en rett til å motsette deg behandling av 

dine personopplysninger i henhold til art. 6 paragraf 1 s. 1 bokstav e eller f i GDPR; dette 

gjelder også for profilering basert på disse bestemmelsene. 



 

 

 

Den behandlingsansvarlige vil ikke lenger behandle personopplysninger som gjelder deg, 

med mindre vedkommende kan demonstrere at det foreligger sterke og legitime hensyn 

for behandlingen som overveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller at 

behandlingen har til formål å håndheve, utøve eller forsvare rettslige krav. 

Dersom personopplysninger forbundet med deg behandles for direkte 

markedsføringsformål, har du til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av dine 

personopplysninger til slik reklame; dette gjelder også for profilering som er forbundet 

med direkte post. 

Dersom du motsetter deg behandling til direkte markedsføringsformål, vil dine 

personopplysninger ikke lenger behandles for slike formål. 

Uavhengig av direktivet 2002/58/EU kan du i forbindelse med bruk av tjenester knyttet til 

informasjonssamfunnet velge å utøve din rett til å motsette deg automatiske prosedyrer 

som benytter tekniske spesifikasjoner. 

8. Retten til å tilbakekalle samtykkeerklæringen til databehandling 

Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Tilbakekalling av samtykke 

påvirker ikke gyldigheten av behandlingen som ble utført på bakgrunn av samtykket før 

slik tilbakekalling. 

9. Automatisk beslutning på en individuell basis fra sak til sak, inkludert profilering 

Du har rett til ikke å være gjenstand for en beslutning som kun er basert på automatisk 

behandling - inkludert profilering - som vil ha rettslig rekkevidde eller påvirke deg på 

tilsvarende vis. Dette gjelder ikke dersom beslutningen 

1. er påkrevd for fullførelse eller utøvelse av en avtale mellom deg og den 

behandlingsansvarlige. 

2. er godkjent av lovgivningen innenfor EU eller medlemslandet som den 

behandlingsansvarlige er underlagt, og der hvor slik lovgivning inneholder 

passende tiltak for å sikre dine rettigheter og friheter og legitime interesser, eller 

3. foretas med ditt uttrykkelige samtykke. 

Disse beslutningene må imidlertid ikke være basert på spesielle kategorier av 

personopplysninger i henhold til art. 9 paragraf 1 i GDPR, med mindre art. 9 paragraf 2 

bokstav a eller g i GDPR anses gjeldende og rimelige tiltak er iverksatt for å beskytte 

rettighetene og frihetene samt dine legitime interesser. 



 

 

 

Med hensyn til sakene som det henvises til i (1) og (3), skal den behandlingsansvarlige 

iverksette passende tiltak for å opprettholde dine rettigheter og friheter, såvel som dine 

legitime interesser, inkludert retten til å innhente assistanse fra den behandlingsansvarlige 

eller dennes representant, til å uttrykke din mening om saken og til å motsette deg 

beslutningen. 

10. Klagerett hos tilsynsmyndighet 

Dersom du mener at behandlingen av personopplysninger forbundet med deg er i strid 

med GDPR, har du en klagerett hos tilsynsmyndigheten i medlemslandet hvor du har ditt 

bosted, din arbeidsplass eller hvor den påståtte overtredelsen fant sted, uten at dette 

påvirker eventuelle andre administrative eller juridiske virkemidler som står til rådighet. 

Tilsynsmyndigheten som klagen sendes til skal informere klageren om statusen og 

resultatet for klagen, inkludert muligheten til å benytte seg av et juridisk virkemiddel i 

henhold til art. 78 i GDPR. 

V. Levering av nettside og opprettelse av loggfiler 

1. Beskrivelse og omfang av databehandling 

Hver gang vår nettside besøkes, vil vårt system automatisk innhente data og relevant 

informasjon om datasystemet til den besøkende enheten. 

Følgende data innhentes: 

o Nettlesertype og -versjon som benyttes 

o Brukerens operativsystem 

o Brukerens nettleverandør 

o Dato og tid for besøket 

o Nettsidene som brukerens system besøkte vår nettside fra 

o Nettsidene som brukerens system besøkte via vår nettside 

Dataene lagres også i loggfiler hos vårt system. Brukerens IP-adresser eller andre data 

som gjør det mulig å tilordne data til en bruker er ikke inkludert. Dataene lagres ikke 

sammen med brukerens andre personopplysninger. 

2. Formålet med databehandling 

Lagring i loggfiler foretas for å sikre at nettsiden fungerer. Slike data benyttes også til å 

optimere nettsiden og for å trygge sikkerheten til våre IT-systemer. Det foretas ingen 

analyse av slike data for markedsføringsformål. 



 

 

 

Vår legitime interesse, basert på de ovenfor nevnte formålene, ligger i databehandling i 

samsvar med art. 6 paragraf 1 s. 1 bokstav f i GDPR. 

3. Rettslig grunnlag for databehandling 

Det rettslige grunnlaget for midlertidig lagring av data er art. 6 paragraf 1 s. 1 bokstav f i 

GDPR. 

4. Lagringens varighet 

Slike data slettes så snart de ikke lenger er påkrevd for det formålet de ble innhentet til. 

Sesjonen er fullført når innhentingen av data for levering av nettsiden er gjennomført. 

5. Innsigelser og fjerning  

Innhenting av data for levering av nettsiden såvel som lagring av data i loggfiler er 

påkrevd for driften av nettsiden. Derfor kan ikke brukeren motsette seg de ovenfor nevnte 

prosessene. 

VI. Bruk av cookies 

1. Beskrivelse og omfang av databehandling 

Vår nettside benytter informasjonskapsler (cookies). Cookies er små tekstfiler som lagres i 

nettleseren på brukerens datasystem. Dersom en bruker besøker en nettside, vil en cookie 

bli lagret på brukerens operativsystem. Slike cookies inneholder en tegnstreng som gjør 

det mulig å identifisere den unike nettleseren når nettsiden åpnes på ny. 

Vi bruker cookies for å gjøre nettsiden vår mer leservennlig. Noen av elementene på vår 

nettside forutsetter at den besøkende nettleseren kan identifiseres selv etter en pause fra 

siden. 

Følgende data lagres og overføres i cookies: 

1. Språkinnstillinger 

2. Påloggingsinformasjon 

Vi benytter også cookies på vår nettside som lar oss analysere våre brukeres surfeatferd. 

Som følge av det overføres følgende data: 

1. Bruk av nettsidefunksjoner 

2. Valg av land 



 

 

 

Brukerdata som innhentes på denne måten pseudonymiseres med tekniske tiltak. Det er 

derfor ikke lenger mulig å tilordne slike data til brukeren som besøker nettsiden. Dataene 

lagres ikke sammen med brukernes andre personopplysninger. 

Ved besøk på vår nettside blir brukeren informert om bruken av cookies til analyseformål 

og vedkommendes samtykke til behandling av personopplysninger i denne 

sammenhengen innhentes. En henvisning til denne personvernerklæringen foretas også 

her. 

2. Formålet med databehandling 

Formålet med tekniske cookies er å forenkle bruken av nettstedet for brukerne. Enkelte 

funksjoner på vår nettside kan ikke tilbys uten bruk av cookies. Her forutsettes at 

nettleseren gjenkjennes selv etter at vedkommende besøker en ny side. 

Vi trenger cookies til de følgende anvendelsene: 

1. Bruk av språkinnstillinger 

2. Valg av land 

Brukerdata som innhentes av tekniske cookies benyttes ikke til å opprette brukerprofiler. 

Analysecookies benyttes til det formål å bedre kvaliteten på vårt nettsted og dets innhold. 

Med hjelp av analysecookies kan vi finne ut hvordan nettstedet benyttes og dermed kan 

vi kontinuerlig optimere vårt tilbud. 

Cookies som ikke er teknisk påkrevde benyttes til statistisk analyse av siden og til 

markedsføringsformål. 

I tilfelle vil våre legitime interesser være behandling av personopplysninger i henhold til 

art. 6 paragraf 1 s. 1 bokstav f i GDPR. 

3. Rettslig grunnlag for databehandling 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger med hjelp av tekniske 

cookies er art. 6 paragraf 1 S. 1 bokstav f i GDPR. 

Dersom brukeren har gitt sitt samtykke, vil det rettslige grunnlaget for behandling av 

personopplysninger med hjelp av cookies til analyseformål være art. 6 paragraf 1 S. 1 

bokstav A i GDPR. 

4. Lagringens varighet og muligheten for å motsette seg dette og kreve fjerning 



 

 

 

Cookies lagres på brukerens enhet og overføres til vår side av brukeren. Derfor har du 

som bruker også full kontroll over bruken av cookies. Du kan deaktivere eller begrense 

overføringen av cookies ved å endre innstillingene i din nettleser. Cookies som allerede er 

lagret kan til enhver tid slettes. Dette kan også gjøres automatisk. Dersom cookies 

deaktiveres for vår nettside, er det mulig at ikke alle funksjoner på nettstedet kan benyttes 

fullt ut. 

Dersom du benytter Safari-nettleseren, versjon 12.1 eller høyere, slettes cookies 

automatisk etter syv dager. Dette gjelder også for cookies som kan velges bort, som 

benyttes til å hindre bruk av sporingsmekanismer. 

VII. Nyhetsbrev 

1. Beskrivelse og omfang av databehandling 

Du kan abonnere på et gratis nyhetsbrev på vår nettside. Ved abonnement på dette 

nyhetsbrevet, blir data fra inntastingsfeltet overført til oss. 

1. E-postadresse 

2. Etternavn 

3. Fornavn 

4. Land 

Ingen data vil bli formidlet til tredjepart i forbindelse med databehandlingen ved 

utsendelse av nyhetsbrev. Slike data benyttes utelukkende til forsendelse av nyhetsbrev. 

2. Formålet med databehandling 

Innhentingen av brukerens e-postadresse benyttes til det formål å levere nyhetsbrevet til 

mottakeren. 

Innhentingen av ytterligere personopplysninger som ledd i registreringsprosessen 

benyttes til det formål å hindre misbruk av tjenestene eller e-postadressen som brukes. 

3. Rettslig grunnlag for databehandling 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av data fra brukeren etter registrering for 

nyhetsbrevet er art. 6 paragraf 1 S. 1 bokstav a i GDPR dersom brukeren har gitt sitt 

samtykke. 

4. Lagringens varighet 



 

 

 

Slike data slettes så snart de ikke lenger er påkrevd for å oppnå det formålet de ble 

innhentet til. Brukerens e-postadresse lagres derfor så lenge vedkommende har et aktivt 

abonnement på nyhetsbrevet. 

Andre personopplysninger innhentet i forbindelse med registreringsprosessen slettes 

generelt etter en periode på syv dager. 

5. Innsigelser og fjerning  

Et abonnement på nyhetsbrev kan kanselleres til enhver tid av den som er registrert. Av 

den grunn inneholder hvert nyhetsbrev en lenke for avbestilling. 

På den måten er det også mulig å tilbakekalle sitt samtykke til lagring av 

personopplysninger som innhentes under registreringsprosessen. 

VIII. Kontakt via e-post 

1. Beskrivelse og omfang av databehandling 

Du kan ta kontakt med oss via e-postadressen som vises på våre nettsider. I dette tilfellet 

vil personopplysningene som brukeren formidler via e-posten bli lagret. 

Slike data benyttes utelukkende til behandling av henvendelsen. 

2. Formålet med databehandling 

Dersom du tar kontakt med oss via e-post, utgjør dette også påkrevd legitim interesse i 

databehandling. 

3. Rettslig grunnlag for databehandling 

Dersom brukeren har gitt sitt samtykke, er det rettslige grunnlaget for databehandlingen 

art. 6 paragraf 1 bokstav A i GDPR. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av data som formidles ved forsendelse av en e-

post er art. 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR. Dersom formålet med kontakthenvendelse via 

e-post er å inngå en avtale, vil et ekstra rettslig grunnlag for behandlingen være art. 6 

paragraf 1 bokstav b i GDPR. 

4. Lagringens varighet 



 

 

 

Slike data slettes så snart de ikke lenger er påkrevd for å oppnå det formålet de ble 

innhentet til. For personopplysninger som sendes via e-post vil dette være tilfelle når den 

respektive samtalen med brukeren er avsluttet. Samtalen avsluttes når det ut fra 

omstendighetene kan konkluderes med at den aktuelle saken har blitt entydig avklart. 

Andre personopplysninger som innhentes gjennom sendeprosessen slettes senest etter 

en uke. 

5. Innsigelser og fjerning  

Bruken har til enhver tid anledning til å tilbakekalle sitt samtykke til behandling av egne 

personopplysninger. Dersom brukeren tar kontakt med oss via e-post, kan vedkommende 

til enhver tid motsette seg lagring av sine personopplysninger. I slike tilfeller kan samtalen 

ikke fortsette. 

E-post til privacy@ifco.com 

I dette tilfellet slettes alle personopplysninger som ble lagret i forbindelse med kontakten 

som ble etablert. 

IX. Kontaktskjema 

1. Beskrivelse og omfang av databehandling 

Et kontaktskjema er tilgjengelig på vår nettside, og kan benyttes til elektronisk kontakt. 

Dersom en bruker benytter seg av dette alternativet, vil data som oppgis i skrivefeltet bli 

overført til oss og lagret. 

Når meldingen sendes vil også det følgende bli lagret: 

1. E-postadresse 

2. Etternavn 

3. Fornavn 

4. Telefon- / mobilnummer 

5. Dato og tid for kontakten 

6. Firma 

7. Tema 

8. Melding 

Som ledd i sendeprosessen innhentes ditt samtykke til behandling av dine data, og det vil 

bli henvist til denne personvernerklæringen. 



 

 

 

Eventuelt kan du ta kontakt med oss via e-postadressen som oppgis. I dette tilfellet vil 

personopplysningene som brukeren formidler via e-posten bli lagret. 

Slike data benyttes utelukkende til behandling av henvendelsen. 

2. Formålet med databehandling 

Behandlingen av personopplysninger fra inntastingsfeltet foretas utelukkende av oss med 

det formål å etablere kontakt. Dersom du tar kontakt med oss via e-post, utgjør dette 

også en påkrevd legitim interesse i slik databehandling. 

Andre personopplysninger som innhentes i løpet av sendeprosessen benyttes til å hindre 

misbruk av kontaktskjemaet, og til å trygge sikkerheten til våre IT-systemer. 

3. Rettslig grunnlag for databehandling 

Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er art. 6 paragraf 1 s. 1 bokstav a i GDPR 

dersom brukeren har gitt sitt samtykke. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av data som formidles ved forsendelse av en e-

post er art. 6 paragraf 1 S. 1 bokstav f i GDPR. Dersom formålet med kontakthenvendelse 

via e-post er å inngå en avtale, vil et ekstra rettslig grunnlag for behandlingen være art. 6 

paragraf 1 første setning bokstav b i GDPR. 

4. Lagringens varighet 

Slike data slettes så snart de ikke lenger er påkrevd for å oppnå det formålet som de ble 

innhentet til. For personopplysninger som sendes via skrivefeltet i kontaktskjemaet og de 

som sendes via e-post, vil dette være tilfelle når den respektive samtalen med brukeren er 

avsluttet. Samtalen avsluttes når det ut fra omstendighetene kan utledes at aktuelle fakta 

har blitt entydig klargjort. 

Andre personopplysninger som innhentes gjennom sendeprosessen slettes senest etter 

en uke. 

5. Innsigelser og fjerning  

Bruken har til enhver tid anledning til å tilbakekalle sitt samtykke til behandling av egne 

personopplysninger. Dersom brukeren tar kontakt med oss via e-post, kan vedkommende 

til enhver tid motsette seg lagring av sine personopplysninger. I slike tilfeller kan samtalen 

ikke fortsette. 



 

 

 

E-post til privacy@ifco.com 

I dette tilfellet slettes alle personopplysninger som ble lagret i forbindelse med kontakten 

som ble etablert. 

X. Søknad via e-post og søknadsskjema 

1. Omfanget av behandling av personopplysninger 

Det er et søknadsskjema på vår nettside som kan benyttes til elektroniske søknader. 

Dersom en søker benytter seg av dette alternativet, vil data som oppgis i skrivefeltet bli 

overført til oss og lagret. Slike data er: 

1. Fornavn 

2. Etternavn 

3. Telefon- / mobilnummer 

4. E-postadresse 

5. CV 

6. Attester 

7. Stilling 

Som ledd i sendeprosessen innhentes ditt samtykke til behandling av dine data, og det vil 

bli henvist til denne personvernerklæringen. 

Eventuelt kan du sende oss din søknad per e-post. I tilfelle vil vi innhente din e-

postadresse og informasjonen du formidler i e-posten. 

Etter at du sendte søknaden vil du per e-post motta en bekreftelse på at dine 

søknadspapirer er mottatt av oss. 

Dine data vil ikke bli videreformidlet til noen tredjepart. Slike data benyttes utelukkende til 

behandling av din søknad. 

2. Formålet med databehandling 

Behandlingen av personopplysninger fra søknadsskjemaet benyttes kun til behandling av 

din søknad. Dersom du tar kontakt med oss via e-post, utgjør dette også påkrevd legitim 

interesse i databehandling. 

Andre personopplysninger som innhentes i løpet av sendeprosessen benyttes til å hindre 

misbruk av søknadsskjemaet, og til å trygge sikkerheten til våre IT-systemer. 

3. Rettslig grunnlag for databehandling 



 

 

 

Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er inngåelse av et avtaleforhold på den 

registrertes forespørsel, art. 6 paragraf 1 S.1 bokstav b alt. 1 i GDPR og § 26 paragraf 1 s. 1 

i BDSG. 

4. Lagringens varighet 

Etter fullførelse av søknadsprosedyren, vil slike data bli lagret i opptil seks måneder. Dine 

data slettes senest etter seks måneder. Dersom en rettslig forpliktelse foreligger, vil data 

bli lagret i samsvar med de gjeldende bestemmelsene. 

Andre personopplysninger som innhentes gjennom sendeprosessen slettes senest etter 

en uke. 

5. Innsigelser og fjerning  

Søkeren kan til enhver tid motsette seg behandling av egne personopplysninger. Dersom 

søkeren tar kontakt med oss via e-post, kan vedkommende til enhver tid motsette seg 

lagring av sine personopplysninger. I et slikt tilfelle vil din søknad ikke lenger bli vurdert. 

Ved å ta kontakt med personalavdelingen. 

I dette tilfellet slettes alle personopplysninger som ble lagret i forbindelse med 

elektroniske søknader. 

XI. Firmanettsteder 

Bruk av firmapresens på sosiale nettverk 

Instagram: 

Instagram, Part of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, 

Dublin 2 Ireland 

 

På nettsiden til vårt selskap tilbyr vi informasjon og Instagram-brukere tilbys en 

kommunikasjonsmulighet. Dersom du foretar en handling på vår firmaside på Instagram 

(f.eks. kommentarer, bidrag, likes etc.), kan du gjøre dine personopplysninger (f.eks. navn 

eller profilbilde) offentlig. Ettersom vi imidlertid generelt, eller i stor utstrekning, ikke har 

noen innflytelse på behandlingen av dine personopplysninger via Instagram, kan vi ikke 

komme med noen forpliktende erklæringer om formålet og omfanget av behandlingen av 

dine data.  



 

 

 

Vår firmapresens på sosiale medier benyttes til kommunikasjon og informasjonsutveksling 

med (potensielle) kunder. Fremfor alt benytter vi firmasiden til: 

Firmapresentasjon, rekruttering, B2B 

Publiseringer på firmasiden kan omfatte følgende innhold: 

1. Informasjon om produkter 

2. Informasjon om tjenester 

3. Kundekontakt 

Enhver bruker står fritt til å publisere personopplysninger gjennom sine aktiviteter. 

Det rettslige grunnlaget for databehandling er art. 6 paragraf 1 S. 1 bokstav f i GDPR. 

Data som genereres på firmasiden lagres ikke i våre systemer. 

Instagram har underskrevet og er sertifisert i henhold til personvernavtalen som er signert 

av EU og USA. Det sikrer at Instagram er forpliktet til å opptre i samsvar med standarder 

og reguleringer i europeisk personvernlovgivning. Mer informasjon er å finne under 

følgende lenkede 

oppføring: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=

Active 

 

Du kan til enhver tid motsette deg behandling av personopplysninger om deg som vi 

innhenter i forbindelse med din bruk av vår firmaside på Instagram, og du kan utøve dine 

rettigheter som den registrerte nevnt under IV. i denne personvernerklæringen. Send en 

uformell e-post til oss på privacy@ifco.com. For mer informasjon om behandlingen av 

dine personopplysninger på Instagram og de relaterte mulighetene til å motsette seg 

dette, klikk her: 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

Pinterest: 

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

 

På nettsiden til vårt selskap tilbyr vi informasjon og Pinterest-brukere tilbys en 

kommunikasjonsmulighet. Dersom du foretar en handling på vår firmaside på Pinterest 

(f.eks. kommentarer, bidrag, likes etc.), kan du gjøre dine personopplysninger (f.eks. navn 

eller profilbilde) offentlig. Ettersom vi imidlertid generelt, eller i stor utstrekning, ikke har 

noen innflytelse på behandlingen av dine personopplysninger via Pinterest, kan vi ikke 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://help.instagram.com/519522125107875


 

 

 

komme med noen forpliktende erklæringer om formålet og omfanget av behandlingen av 

dine data.  

Vår firmapresens på sosiale medier benyttes til kommunikasjon og informasjonsutveksling 

med (potensielle) kunder. Fremfor alt benytter vi firmasiden til: 

Firmapresentasjon, rekruttering, B2B 

Publiseringer på firmasiden kan omfatte følgende innhold: 

1. Informasjon om produkter 

2. Informasjon om tjenester 

3. Kundekontakt 

Enhver bruker står fritt til å publisere personopplysninger gjennom sine aktiviteter. 

Det rettslige grunnlaget for databehandling er art. 6 paragraf 1 S. 1 bokstav f i GDPR. 

Data som genereres på firmasiden lagres ikke i våre systemer. 

Pinterest har underskrevet og er sertifisert i henhold til personvernavtalen som er signert 

av EU og USA. Det sikrer at Pinterest er forpliktet til å opptre i samsvar med standarder og 

reguleringer i europeisk personvernlovgivning. Mer informasjon er å finne under følgende 

lenkede 

oppføring: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=

Active 

 

Du kan til enhver tid motsette deg behandling av personopplysninger om deg som vi 

innhenter i forbindelse med din bruk av vår firmaside på Pinterest, og du kan utøve dine 

rettigheter som den registrerte nevnt under IV. i denne personvernerklæringen. Send en 

uformell e-post til oss på privacy@ifco.com. For mer informasjon om behandlingen av 

dine personopplysninger på Pinterest og de relaterte mulighetene til å motsette seg 

dette, klikk her: 

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Twitter: 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

 

På nettsiden til vårt selskap tilbyr vi informasjon og Twitter-brukere tilbys en 

kommunikasjonsmulighet. Dersom du foretar en handling på vår firmaside på Twitter 

(f.eks. kommentarer, bidrag, likes etc.), kan du gjøre dine personopplysninger (f.eks. navn 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy


 

 

 

eller profilbilde) offentlig. Ettersom vi imidlertid generelt, eller i stor utstrekning, ikke har 

noen innflytelse på behandlingen av dine personopplysninger via Twitter, kan vi ikke 

komme med noen forpliktende erklæringer om formålet og omfanget av behandlingen av 

dine data.  

Vår firmapresens på sosiale medier benyttes til kommunikasjon og informasjonsutveksling 

med (potensielle) kunder. Fremfor alt benytter vi firmasiden til: 

Firmapresentasjon, rekruttering, B2B 

Publiseringer på firmasiden kan omfatte følgende innhold: 

1. Informasjon om produkter 

2. Informasjon om tjenester 

3. Kundekontakt 

Enhver bruker står fritt til å publisere personopplysninger gjennom sine aktiviteter. 

Det rettslige grunnlaget for databehandling er art. 6 paragraf 1 S. 1 bokstav f i GDPR. 

Data som genereres på firmasiden lagres ikke i våre systemer. 

Twitter har underskrevet og er sertifisert i henhold til personvernavtalen som er signert av 

EU og USA. Det sikrer at Twitter er forpliktet til å opptre i samsvar med standarder og 

reguleringer i europeisk personvernlovgivning. Mer informasjon er å finne under følgende 

lenkede 

oppføring: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=

Active 

 

Du kan til enhver tid motsette deg behandling av personopplysninger om deg som vi 

innhenter i forbindelse med din bruk av vår firmaside på Twitter, og du kan utøve dine 

rettigheter som den registrerte nevnt under IV. i denne personvernerklæringen. Send en 

uformell e-post til oss på privacy@ifco.com. For mer informasjon om behandlingen av 

dine personopplysninger på Twitter og de relaterte mulighetene til å motsette seg dette, 

klikk her: 

Twitter: https://twitter.com/de/privacy 

YouTube: 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA 

 

På nettsiden til vårt selskap tilbyr vi informasjon og YouTube-brukere tilbys en 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://twitter.com/de/privacy


 

 

 

kommunikasjonsmulighet. Dersom du foretar en handling på vår firmaside på YouTube 

(f.eks. kommentarer, bidrag, likes etc.), kan du gjøre dine personopplysninger (f.eks. navn 

eller profilbilde) offentlig. Ettersom vi imidlertid generelt, eller i stor utstrekning, ikke har 

noen innflytelse på behandlingen av dine personopplysninger via YouTube, kan vi ikke 

komme med noen forpliktende erklæringer om formålet og omfanget av behandlingen av 

dine data.  

Vår firmapresens på sosiale medier benyttes til kommunikasjon og informasjonsutveksling 

med (potensielle) kunder. Fremfor alt benytter vi firmasiden til: 

Firmapresentasjon, rekruttering, B2B 

Publiseringer på firmasiden kan omfatte følgende innhold: 

1. Informasjon om produkter 

2. Informasjon om tjenester 

3. Kundekontakt 

Enhver bruker står fritt til å publisere personopplysninger gjennom sine aktiviteter. 

Det rettslige grunnlaget for databehandling er art. 6 paragraf 1 S. 1 bokstav f i GDPR. 

Data som genereres på firmasiden lagres ikke i våre systemer. 

YouTube har underskrevet og er sertifisert i henhold til personvernavtalen som er signert 

av EU og USA. Det sikrer at YouTube er forpliktet til å opptre i samsvar med standarder og 

reguleringer i europeisk personvernlovgivning. Mer informasjon er å finne under følgende 

lenkede 

oppføring: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Ac

tive 

 

Du kan til enhver tid motsette deg behandling av personopplysninger om deg som vi 

innhenter i forbindelse med din bruk av vår firmaside på YouTube, og du kan utøve dine 

rettigheter som den registrerte nevnt under IV. i denne personvernerklæringen. Send en 

uformell e-post til oss på privacy@ifco.com. For mer informasjon om behandlingen av 

dine personopplysninger på YouTube og de relaterte mulighetene til å motsette seg 

dette, klikk her: 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en 

XII. Bruk av firmasider i yrkesorienterte nettverk 

1. Omfanget av databehandling 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en


 

 

 

Vi bruker firmasider i yrkesorienterte nettverk. Vi opprettholder en firmaside på følgende 

yrkesorienterte nettverk: 

LinkedIn: 

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland 

XING: 

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany 

På nettsiden til vårt selskap tilbyr vi informasjon og brukere tilbys en 

kommunikasjonsmulighet. 

Firmasiden benyttes til jobbsøknader, informasjon/reklame og aktiv anskaffelse. 

Vi har ingen informasjon om behandlingen av dine personopplysninger hos selskapene 

med delt ansvar for firmasiden. Mer informasjon er å finne i personvernerklæringen til: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Dersom du foretar en handling på vår firmaside (f.eks. kommentarer, bidrag, likes etc.), 

kan du gjøre dine personopplysninger (f.eks. navn eller profilbilde) offentlig. 

2. Rettslig grunnlag for databehandling 

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine data i forbindelse med bruk av vår 

firmaside er art. 6 paragraf 1 S. 1 bokstav f i GDPR. 

3. Formålet med databehandlingen 

Vår firmaside benyttes til å informere brukerne om våre tjenester. Enhver bruker står fritt 

til å publisere personopplysninger gjennom sine aktiviteter. 

4. Lagringens varighet 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


 

 

 

Vi lagrer dine aktiviteter og personopplysninger publisert via vår firmaside inntil du 

trekker tilbake ditt samtykke. Dessuten vil vi opptre i samsvar med rettslig pålagte 

oppbevaringstider. 

5. Innsigelser og fjerning  

Du kan til enhver tid motsette deg behandling av personopplysninger om deg som vi 

innhenter i forbindelse med din bruk av vår firmaside, og du kan utøve dine rettigheter 

som den registrerte nevnt under IV. i denne personvernerklæringen. Send oss en uformell 

e-post til e-postadressen som er oppført i denne personvernerklæringen. 

LinkedIn har også underskrevet og er sertifisert i henhold til personvernavtalen som er 

signert av EU og USA. LinkedIn forplikter seg til å opptre i samsvar med standarder og 

reguleringer i europeisk personvernlovgivning. Mer informasjon er å finne under følgende 

lenkede 

oppføring: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=A

ctive 

Du finner mer informasjon om alternativene for å fremme innsigelser og kreve fjerning 

her: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

XIII. Vertskap 

Nettsiden driftes på serverne til en tjenesteleverandør som er autorisert av oss. 

Vår tjenesteleverandør er: 

Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany 

Serverne innhenter og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som sendes 

automatisk av din nettleser når du besøker nettsiden. Lagret informasjon er: 

1. Nettlesertype og -versjon 

2. Brukerens operativsystem 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


 

 

 

3. Henvisende URL-adresse 

4. Vertsnavn for besøkende PC 

5. Tid og dato for serverhenvendelsen 

6. IP-adressen til brukerens enhet 

Slike data forbindes ikke med andre datakilder. Dataene innhentes på bakgrunn av art. 6 

paragraf 1 bokstav f i GDPR. Nettsideoperatøren har en legitim interesse i teknisk feilfri 

presentasjon og optimering av sin nettside - av den grunn må serverloggfilene registreres. 

Nettsidens server befinner seg geografisk i Germany. 

XIV. Geografisk målretting 

Vi bruker IP-adresser og annen informasjon formidlet av brukeren (f.eks. postnummeret 

som benyttes ved registrering eller bestilling) til å ta kontakt med regionale målgrupper 

(såkalt «geografisk målretting»). 

Fremgangsmåten med den regionale målgruppen benyttes eksempelvis til automatisk 

visning av regionale tilbud eller annonser som ofte er mer relevante for brukerne. Det 

rettslige grunnlaget for bruk av IP-adressen og enhver annen informasjon som formidles 

av brukeren (f.eks. postnummer) er art. 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR, basert på vår 

legitime interesse i å sikre en mer presis målgruppemetode, og dermed i å fremme tilbud 

og reklame med større relevans for våre brukere. 

Deler av IP-adressen og den ekstra informasjonen som formidles av brukeren (f.eks. 

postnummer) blir kun behandlet og lagres ikke separat. 

Du kan unngå geografisk målretting, eksempelvis ved bruk av en VPN eller mellomtjener 

som hindrer nøyaktig lokalisering. Avhengig av hvilken nettleser du benytter, kan du 

dessuten deaktivere en lokalisering i de respektive nettleserinnstillingene (i den 

utstrekning dette støttes av den respektive nettleseren). 

Vi bruker geografisk målretting på vår nettside for følgende formål: 

1. Kundebehandling 

Registrering av brukeren er påkrevd for å kunne vise noe av innholdet og tjenestene på 

vår nettside. 

Det er tilfelle for data som innhentes under registreringsprosessen dersom registreringen 

avbrytes eller endres på vår nettside. 

XV. Nettverk for innholdslevering 



 

 

 

CloudFlare 

1. Beskrivelse og omfang av databehandling 

På vår nettside benytter vi funksjoner fra innholdsleveringsnettverket CloudFlare fra 

CloudFlare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 München, Germany (heretter omtalt som 

CloudFlare). Et innholdsleveringsnettverk (CDN) er et nettverk av regionalt distribuerte 

servere som er forbundet via internett for å levere innhold, særlig store mediafiler som 

videoer. CloudFlare tilbyr internettoptimering og sikkerhetstjenester som vi benytter for å 

bedre lastetid på vår nettside, samt for å beskytte den mot misbruk. Når du besøker vår 

nettside vil du bli forbundet med serverne til CloudFlare, f.eks. for å hente frem innhold. 

Det gjør det mulig å lagre og evaluere personopplysninger i serverloggfiler, fremfor alt 

brukeraktivitet (f.eks. hvilke sider som ble besøkt) samt enhet og nettleserinformasjon 

(f.eks. IP-adresse og operativsystem). Data kan bli overført til Cloudflare-servere i USA. 

Cloudflare har underskrevet og er sertifisert i henhold til personvernavtalen som er signert 

av EU og USA. Cloudflare forplikter seg til å opptre i samsvar med standarder og 

reguleringer i europeisk personvernlovgivning. Mer informasjon er å finne under følgende 

lenkede 

oppføring:\nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status

=Active\nMer informasjon om innhenting og lagring av data hos CloudFlare er å finne 

her: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ 

2. Formålet med databehandling 

Bruken av CloudFlare sine funksjoner benyttes for å levere og akselerere online 

anvendelser og innhold 

3. Rettslig grunnlag for databehandling 

Dataene innhentes på bakgrunn av art. 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR. Nettsideoperatøren 

har en legitim interesse i teknisk feilfri presentasjon og optimering av sin nettside - av den 

grunn må serverloggfilene registreres. 

4. Lagringens varighet 

Dine personopplysninger lagres så lenge det er påkrevd for å oppfylle formålene som 

beskrives i denne personvernerklæringen eller som lovverket krever. 

5. Innsigelser og fjerning  

nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active/nFurther
nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active/nFurther
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/


 

 

 

Informasjon om alternativene for å fremme innsigelser og kreve fjerning ovenfor 

CloudFlare er å finne på: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ 

XVI. Bruk av programvareutvidelser 

Vi bruker programvareutvidelser til ulike formål. Programvareutvidelsene som benyttes er 

oppført nedenfor: 

Bruk av Google Analytics 

 

1. Omfanget av behandling av personopplysninger 

 

Vi benytter Google Analytics, en tjeneste for internettanalyse som tilbys av Google Ireland 

Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. (heretter omtalt som Google). 

Google Analytics undersøker blant annet hvor besøkende på siden kom fra, hvor lenge de 

besøkte konkrete sider og bruken av søkemotorer, og muliggjør dermed bedre 

overvåkning av hvor vellykket reklamekampanjer fungerer. Google plasserer en cookie på 

din PC. Det muliggjør lagring og evaluering av personopplysninger, fremfor alt 

brukeraktivitet (fremfor alt hvilke sider som besøkes og hvilke elementer som klikkes på), 

enhet og nettleserinformasjon (fremfor alt IP-adresse og operativsystem), data om 

annonser som vises (fremfor alt hvilke annonser som ble vist og hvorvidt brukeren har 

klikket på dem) samt data om annonsepartnere (fremfor alt pseudonymiserte bruker-

IDer). Informasjonen som genereres av en cookie om din bruk av denne nettsiden vil bli 

sendt til og lagret av Google på servere i USA: Dersom imidlertid IP-anonymisering er 

aktivert ved dette online-besøket, vil Google på forhånd avkorte din IP-adresse innenfor 

EUs medlemsland eller andre medlemsstater i EØS. Kun i eksepsjonelle tilfeller sendes 

hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. 

Google har underskrevet og er sertifisert i henhold til personvernavtalen som er signert av 

EU og USA. Ved å ha gjort det er Google forpliktet til å opptre i samsvar med standarder 

og reguleringer i europeisk personvernlovgivning. Mer informasjon er å finne under den 

følgende lenkede oppføringen: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

IP-anonymisering er aktiv på denne nettsiden. På vegne av operatøren av denne nettsiden 

vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsiden, utarbeide 

rapporter om aktivitetene på nettsiden og tilby ytterligere tjenester forbundet med bruk 

av nettsiden og internettbruken til operatøren av nettsiden. IP-adressen som sendes av 

din nettleser som ledd i Google Analytics kombineres ikke med andre data fra Google. Du 

kan hindre bruk av cookies ved å velge de passende innstillingene på din nettleser, men 

vær imidlertid klar over at dersom du gjør det, vil du kanskje ikke kunne bruke alle 

funksjoner på vår nettside.\Mer informasjon om innhenting og lagring av data hos Google 

https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


 

 

 

er å finne her: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

2. Formålet med databehandling 

 

Formålet med behandling av personopplysninger er å henvende seg konkret til en 

målgruppe som allerede har uttrykt en første interesse ved å besøke siden. 

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger 

 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er at brukeren gir sitt 

samtykke i henhold til art. 6 paragraf 1 S.1 bokstav A i GDPR. 

4. Lagringens varighet 

 

Dine personopplysninger lagres så lenge det er påkrevd for å oppfylle formålene som 

beskrives i denne personvernerklæringen eller som lovverket krever. Annonsedata i 

serverlogger anonymiseres i henhold til Google sine egne erklæringer for å slette deler av 

IP-adresser og cookie-informasjon etter henholdsvis 9 og 18 måneder. 

5. Mulighet for tilbakekalling av samtykke og fjerning 

 

Du har til enhver tid rett til å kalle tilbake ditt erklærte samtykke i henhold til 

personvernlovgivningen. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke gyldigheten av 

behandlingen som ble utført på bakgrunn av samtykket før slik tilbakekalling. 

Du kan forhindre innhenting og behandling av dine personopplysninger via Google ved å 

hindre lagring av cookies fra tredjeparter på din PC gjennom å benytte funksjonen "Ikke 

foreta sporing" hos en støttende nettleser, ved å deaktivere utførelsen av skriptkode i 

nettleseren din eller ved å installere en skriptblokker som NoScript (https://noscript.net/) 

eller Ghostery (https://www.ghostery.com) i din nettleser. Du kan også unngå deteksjon 

av data generert av dine cookies, og bruk av dine online-data for sporing (inkludert din 

IP-adresse), hos Google og hindre behandling av slike data via Google, ved å laste ned og 

installere programvareutvidelsen for nettleseren som er tilgjengelig under følgende lenke: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Med følgende lenke kan du deaktivere bruken av dine personopplysninger via Google: 

https://adssettings.google.de\Mer informasjon om alternativene for å fremme innsigelser 

og kreve fjerning ovenfor Google er å finne på: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://adssettings.google.de/Further
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en


 

 

 

Bruk av Google Tag Manager 

 

1. Omfanget av behandling av personopplysninger 

 

Vi benytter Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) fra 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA og EU-

representanten deres Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, 

Dublin, Ireland (heretter omtalt som Google). Med Google Tag Manager kan merker fra 

Google eller tredjepartsleverandører styres og forbindes og bygges inn på en nettside. 

Merker er små kodeelementer på en nettside som blant annet benyttes til å måle antall 

besøkende og deres adferd, registrere påvirkningen av onlineannonser og sosiale medier, 

bruke videresalg og målretting, samt teste og optimere nettsider. Når en bruker besøker 

nettsiden, sendes den aktuelle merkekonfigurasjonen sendes til brukerens nettleser. Den 

inneholder erklæringer om hvilke merker som skal utløses. Google Tag Manager utløser 

andre merker som også selv kan innhente data. Du finner informasjon om dette i 

avsnittene om bruk av de korresponderende tjenestene i personvernerklæringen. Google 

Tag Manager har ikke tilgang til slike data, og data kan overføres til Google-servere i USA. 

Google har underskrevet og sertifisert personvernavtalen med EU og USA. Ved å ha gjort 

det er Google forpliktet til å opptre i samsvar med standarder og reguleringer i europeisk 

personvernlovgivning. Mer informasjon er å finne under den følgende lenkede 

oppføringen: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

For mer informasjon om Google Tag Manager, 

besøk https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html og se Google sin 

personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

2. Formålet med databehandling 

 

Formålet med behandling av personopplysninger ligger i administrering og effektiv 

integrering av tjenestene til tredjeparter. 

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger 

 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er at brukeren gir sitt 

samtykke i henhold til art. 6 paragraf 1 S.1 bokstav A i GDPR. 

4. Lagringens varighet 

 

Dine personopplysninger lagres så lenge det er påkrevd for å oppfylle formålene som 

beskrives i denne personvernerklæringen eller som lovverket krever. Annonsedata i 

https://www.google.com/intl/de/tagmanager/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
https://policies.google.com/privacy?hl=en


 

 

 

serverlogger anonymiseres i henhold til Google sine egne erklæringer for å slette deler av 

IP-adresser og cookie-informasjon etter henholdsvis 9 og 18 måneder. 

5. Mulighet for tilbakekalling av samtykke og fjerning 

 

Du har til enhver tid rett til å kalle tilbake ditt erklærte samtykke i henhold til 

personvernlovgivningen. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke gyldigheten av 

behandlingen som ble utført på bakgrunn av samtykket før slik tilbakekalling. 

Du kan forhindre innhenting og behandling av dine personopplysninger via Google ved å 

hindre lagring av cookies fra tredjeparter på din PC gjennom å benytte funksjonen "Ikke 

foreta sporing" hos en støttende nettleser, ved å deaktivere utførelsen av skriptkode i 

nettleseren din eller ved å installere en skriptblokker som NoScript (https://noscript.net/) 

eller Ghostery (https://www.ghostery.com) i din nettleser. din IP-adresse) til Google og for 

å hindre behandlingen av slike data via Google ved å laste ned og installere 

programvareutvidelsen for nettleseren som er tilgjengelig under følgende lenke: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Med følgende lenke kan du deaktivere bruken av dine personopplysninger via Google: 

https://adssettings.google.de\Mer informasjon om alternativene for å fremme innsigelser 

og kreve fjerning ovenfor Google er å finne på: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

Bruk av Google AdWords 

 

1. Omfanget av behandling av personopplysninger 

 

Vi benytter Google AdWords fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

CA 94043, USA og EU-representanten deres Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 

Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (heretter omtalt som Google). Vi plasserer annonser 

med denne tjenesten. Google plasserer en cookie på din PC. Det muliggjør lagring og 

evaluering av personopplysninger, fremfor alt brukeraktivitet (fremfor alt hvilke sider som 

besøkes og hvilke elementer som klikkes på), enhet og nettleserinformasjon (fremfor alt 

IP-adresse og operativsystem), data om annonser som vises (fremfor alt hvilke annonser 

som ble vist og hvorvidt brukeren har klikket på dem) samt data om annonsepartnere 

(fremfor alt pseudonymiserte bruker-IDer). Google har underskrevet og sertifisert 

personvernavtalen med EU og USA. Ved å ha gjort det er Google forpliktet til å opptre i 

samsvar med standarder og reguleringer i europeisk personvernlovgivning. Mer 

informasjon er å finne under den følgende lenkede oppføringen: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Mer informasjon om innhenting og lagring av data via Google er å finne her: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://adssettings.google.de/Further
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de


 

 

 

2. Formålet med databehandling 

 

Vi får bare kjennskap til det samlede antallet brukere som har reagert på vår annonse. Vi 

kommer ikke til å dele noen informasjon som kan brukes til å identifisere deg. Bruken 

medfører ingen sporingsmuligheter. 

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger 

 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er at brukeren gir sitt 

samtykke i henhold til art. 6 paragraf 1 S.1 bokstav A i GDPR. 

4. Lagringens varighet 

 

Dine personopplysninger lagres så lenge det er påkrevd for å oppfylle formålene som 

beskrives i denne personvernerklæringen eller som lovverket krever, f.eks. for skatte- og 

regnskapsformål. 

5. Mulighet for tilbakekalling av samtykke og fjerning 

 

Du har til enhver tid rett til å kalle tilbake ditt erklærte samtykke i henhold til 

personvernlovgivningen. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke gyldigheten av 

behandlingen som ble utført på bakgrunn av samtykket før slik tilbakekalling. 

Du kan forhindre innhenting og behandling av dine personopplysninger via Google ved å 

hindre lagring av cookies fra tredjeparter på din PC gjennom å benytte funksjonen "Ikke 

foreta sporing" hos en støttende nettleser, ved å deaktivere utførelsen av skriptkode i 

nettleseren din eller ved å installere en skriptblokker som nettleser nettleser nettleser.B. 

Installer NoScript (https://noscript.net/) eller Ghostery (https://www.ghostery.com) på din 

nettleser. 

Med følgende lenke kan du deaktivere bruken av dine personopplysninger via Google: 

https://adssettings.google.de 

Mer informasjon om alternativene for å fremme innsigelser og kreve fjerning ovenfor 

Google er å finne på:\https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en 

Bruk av Google Maps 

 

1. Omfanget av behandling av personopplysninger 

 

Vi benytter den nettbaserte karttjenesten Google Maps fra Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA og EU-representanten deres 

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (heretter 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en


 

 

 

omtalt som Google). Vi bruker programvareutvidelsen Google Maps for visuell fremstilling 

av geografiske data og har integrert den på vår nettside. Ved å bruke Google Maps på vår 

nettside, blir informasjon om bruken av vår nettside, din IP-adresse og adresser som 

oppgis i ruteplan-funksjonen sendt til en Google-server i USA og lagret der. Google har 

underskrevet og sertifisert personvernavtalen med EU og USA. Ved å ha gjort det er 

Google forpliktet til å opptre i samsvar med standarder og reguleringer i europeisk 

personvernlovgivning. Mer informasjon er å finne under den følgende lenkede 

oppføringen: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Mer informasjon om innhenting og lagring av data via Google er å finne her: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

2. Formålet med databehandling 

 

Bruk av programvareutvidelsen Google Maps benyttes for å øke brukervennligheten og 

skape en tiltalende presentasjon av vår nettside. 

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger 

 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art.6 første ledd S.1 bokstav f i GDPR. Vår 

legitime interesse ligger i formålene for databehandlingen som nevnt under 2. 

4. Lagringens varighet 

 

Dine personopplysninger lagres så lenge det er påkrevd for å oppfylle formålene som 

beskrives i denne personvernerklæringen eller som lovverket krever. 

5. Muligheten for innsigelser og fjerning 

 

Du kan forhindre innhenting og behandling av dine personopplysninger via Google ved å 

hindre lagring av cookies fra tredjeparter på din PC gjennom å benytte funksjonen "Ikke 

foreta sporing" hos en støttende nettleser, ved å deaktivere utførelsen av skriptkode i 

nettleseren din eller ved å installere en skriptblokker som NoScript (https://noscript.net) 

eller Ghostery (https://www.ghostery.cm) i din nettleser. Installer NoScript 

(https://noscript.net/) eller Ghostery (https://www.ghostery.com) på din nettleser. 

Med følgende lenke kan du deaktivere bruken av dine personopplysninger via Google: 

https://adssettings.google.de 

Mer informasjon om alternativene for å fremme innsigelser og kreve fjerning ovenfor 

Google er å finne på: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en


 

 

 

Bruk av Google Webfonts 

 

1. Omfanget av behandling av personopplysninger 

 

Vi benytter Google nettskrifter fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA og EU-representanten deres Google Ireland Ltd., Gordon House, 

Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (heretter omtalt som Google). Nettskrifter 

overføres til nettleserens hurtigbuffer når siden hentes frem for å kunne benytte dem til 

visuelt forbedret visning av ulik informasjon. Dersom nettleseren ikke støtter Google Web 

Fonts eller ikke tillater tilgang, vises teksten med en vanlig skrift. Ved besøk på siden blir 

ingen cookies lagret for den besøkende på nettsiden. Data som sendes i forbindelse med 

sidevisningen blir sendt til ressursspesifikke domener 

som https://fonts.googleapis.com eller https://fonts.gstatic.com. Den kan benyttes til å 

lagre og analysere personopplysninger, fremfor alt brukeraktivitet (fremfor alt hvilke sider 

som ble besøkt og hvilke sider som ble klikket på) og enheten og nettleserinformasjon 

(fremfor alt IP-adresse og operativsystem). 

Dette kan involvere overføring av data til Google-servere i USA. Google har underskrevet 

og sertifisert personvernavtalen med EU og USA. Ved å ha gjort det er Google forpliktet til 

å opptre i samsvar med standarder og reguleringer i europeisk personvernlovgivning. Mer 

informasjon er å finne under den følgende lenkede oppføringen: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Slike data blir ikke forbundet med noen som helst data som innhentes eller brukes i 

forbindelse med parallell bruk av autentiserte Google-tjenester som Gmail. 

For mer informasjon om innhenting og lagring av data via Google, se:: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

2. Formålet med databehandling 

 

Bruk av Google Webfonts har til hensikt å sørge for en tiltalende presentasjon av våre 

tekster. Dersom din nettleser ikke støtter denne funksjonen, benyttes en vanlig skrift av 

din PC for å vise den. 

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger 

 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er art. 6 paragraf 1 bokstav 

f i GDPR. Vår legitime interesse ligger i formålene for databehandlingen som nevnt under 

2. 

4. Lagringens varighet 

 

https://fonts.googleapis.com/
https://fonts.gstatic.com/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en


 

 

 

Dine personopplysninger lagres så lenge det er påkrevd for å oppfylle formålene som 

beskrives i denne personvernerklæringen eller som lovverket krever, f.eks. for skatte- og 

regnskapsformål. 

5. Muligheten for innsigelser og fjerning 

 

Du kan forhindre innhenting og behandling av dine personopplysninger via Google ved å 

hindre lagring av cookies fra tredjeparter på din PC gjennom å benytte funksjonen "Ikke 

foreta sporing" hos en støttende nettleser, ved å deaktivere utførelsen av skriptkode i 

nettleseren din eller ved å installere en skriptblokker som NoScript (https://noscript.net) 

eller Ghostery (https://www.ghostery.cm) i din nettleser. Installer NoScript 

(https://noscript.net/) eller Ghostery (https://www.ghostery.com) på din nettleser. 

Med følgende lenke kan du deaktivere bruken av dine personopplysninger via Google: 

https://adssettings.google.de 

Mer informasjon om alternativene for å fremme innsigelser og kreve fjerning ovenfor 

Google er å finne på:\https://policies.google.com/privacy?gl 

=EN&hl=en 

XVII. Integrering av programvareutvidelser via eksterne tjenesteleverandører 

1. Beskrivelse og omfang av databehandling 

Vi integrerer visse programvareutvidelser på vår nettside via eksterne tjenesteleverandører 

i form av nettverk for innholdslevering. Når du besøker vår nettsiden opprettes en 

forbindelse til serverne hos leverandøren som benyttes av oss for å hente innhold og 

lagre det i hurtigbufferen til brukerens nettleser. Det gjør det mulig å lagre og evaluere 

personopplysninger i serverloggfiler, fremfor alt enhet og nettleserinformasjon (f.eks. IP-

adresse og operativsystem). Vi benytter følgende tjenester: 

Pardot markedsføringsautomatiseringssystem ("Pardot MAS") 

1. Omfanget av behandling av personopplysninger 

Vi bruker funksjonene til hjelpemiddelet for B2B-markedsføringsautomatisering og 

salgsgenerering Pardot MAS fra Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 300, 30326, 

Atlanta, Georgia, USaA (heretter omtalt som Pardot) og Salesforce.com Germany GmbH, 

Erika-Mann-Str. 31, 80636, München, Germany (heretter omtalt som Salesforce). 

Pardot gjør det mulig for oss å tilpasse målsider, registreringsskjemaer og e-

postkampanjer presist til en målgruppe og tilby personalisert innhold. Dessuten 

registrerer Pardot hvordan du har klikket deg gjennom nettstedet og oppretter en 

pseudonymisert brukerprofil. Cookies benyttes til dette formålet for å gjenkjenne din 

nettleser.  

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gl


 

 

 

Følgende personopplysninger behandles av Pardot MAS:  

- Enhetsinformasjon 

- Informasjon om loggfiler, brukerdata 

- IP-adresse 

Data overføres til Salesforce-servere i USA. Salesforce har underskrevet og sertifisert seg 

selv i henhold til personvernavtalen mellom EU og USA. Det betyr at Salesforce er 

forpliktet til å opptre i samsvar med standarder og reguleringer i europeisk 

personvernlovgivning. For mer informasjon, se oppføringen det er lenket til under:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active 

Salesforce har implementert bindende firmaregler (BCR) for å muliggjøre overføring av 

personopplysninger fra EU og EØS til Salesforce-avdelinger som befinner seg utenfor EU 

og EØS. Du finner de bindende firmareglene til Salesforce på: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=99119

5317279-06&locale=en&indexation=true  

eller kan motta dem ved en uformell e-post til support@Salesforce.com. 

For mer informasjon om hvordan Salesforce behandler data, klikk her: 

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

2. Formålet med databehandlingen 

Bruk av Pardot Mas hjelper oss med å automatisere bruken av B2B-markedsføring, 

identifisere kunder mer effektivt og optimere salgsmuligheter. 

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger 

Det rettslige grunnlaget for behandling av brukernes personopplysninger er i prinsippet at 

brukeren gir sitt samtykke i henhold til art. 6 paragraf 1 s. 1 bokstav A i GDPR. 

4. Lagringens varighet 

Dine personopplysninger lagres så lenge det er påkrevd for å oppfylle formålene som 

beskrives i denne personvernerklæringen eller som lovverket krever, f.eks. for skatte- og 

regnskapsformål. 

5. Mulighet for tilbakekalling og sletting 

Du har til enhver tid rett til å kalle tilbake ditt samtykke til personvernerklæringen. Ved 

tilbakekalling av ditt samtykke påvirkes ikke gyldigheten av behandlingen som ble utført 

på bakgrunn av samtykket ditt før slik tilbakekalling. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=991195317279-06&locale=en&indexation=true
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=991195317279-06&locale=en&indexation=true
mailto:support@Salesforce.com
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/


 

 

 

Du kan hindre Salesforce i å foreta innhenting og behandling av dine personopplysninger 

via Google ved å hindre lagring av cookies fra tredjeparter på din PC gjennom å benytte 

funksjonen "Ikke foreta sporing" hos en støttende nettleser, ved å deaktivere utførelsen av 

skriptkode i nettleseren din eller ved å installere en skriptblokker som NoScript 

(https://noscript.net/) eller Ghostery (https://www.ghostery.com) i din nettleser. 

For mer informasjon om hvordan du kan bestride og løse saker med Salesforce, se: 

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

=============================================================== 

END 
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