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Personvernerklæring for Maskinspecialisten AS 
 

Behandlingsansvarlig  
 

Daglig leder på vegne av Maskinspecialisten AS er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av 
personopplysninger.   

 
Personopplysninger som lagres 
 
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; 

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.  

 

Formål med behandlingen  
 
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.  

 

Grunnlaget for behandlingen  
 
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. 
Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).  

 
Innhenting av personopplysninger  
 
Vi lagrer de personopplysningene du har gitt våre ansatte i forbindelse med ditt tilbud/kjøp. 

 
 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter  
 
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre 
samarbeidspartnere [f.eks. fraktselskaper, regnskapsfører] 

 
Sletting av personopplysninger 
 
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister så lenge 
dere er kunder hos oss + 5 år.  
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Rettigheter for den registrerte  
 
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. 
Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt 
kreve retting eller sletting av opplysninger.  

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 

 

 
Personvernombud 
 

Vi har ikke et personvernombud. 

 

Personvernerklæring ved rekruttering 
Jeg godkjenner herved at mine personopplysninger registreres og behandles i forbindelse med 
rekruttering. Opplysningen som blir gitt vil være tilgjengelige for HR og rekrutterende personer innen-
for selskapet i henhold til EUs forordning for personvern (2018), GDPR. 

Behandling av personopplysninger 
Opplysningene du oppgir i søknaden registreres på Maskinspecialisten AS sin vegne i selskapets 
rekrutteringssystem. 

Vi behandler følgende personopplysninger: 

• Navn 
• Fødselsår 
• Kjønn 
• Kontaktopplysninger: e-postadresse, telefonnummer, adresse 
• CV 
• Søknadsbrev 
• Øvrige vedlagte filer (som f.eks. vitnemål) 

Maskinspecialisten AS er behandlingsansvarlig 
Maskinspecialisten AS  er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. 

Hva skal opplysningene brukes til? 
Maskinspecialisten AS bruker opplysningene for å behandle jobbsøknaden. 

Hvem har tilgang til opplysningene? 
Opplysningene som blir gitt kommer til å vøre tilgjengelige for daglig leder  i Maskinspecialisten AS. 

Vi anbefaler at du kun oppgir informasjon som er relevant for den aktuelle stillingen.  

Hvor lenge lagres opplysningene? 
Samtlige opplysninger vil bli slettet fra Maskinspecialisten AS sin database i rekrutteringssystemet 
innen 2 år. 
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Dersom samtykke er gitt for lagring av personopplysninger for fremtidige rekrutteringsbehov, vil de 
lagres til en eventuell fremtidig rekruttering av søkeren ikke lenger er relevant og/eller til samtykket 
er trukket tilbake.  

Du har rett til å vite hvilke opplysninger selskapets navn har lagret om deg 
Du kan be om innsyn i de personopplysninger selskapets navn har om deg. Du kan også kreve at vi 
retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake 
samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette 
personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.  

Kontakt ved forespørsel om innsyn / endre / slette opplysninger samt 
øvrige spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger 
Data på kontaktperson 

 
 

Informasjonssikkerhet 
 
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved 
kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.  

 

 
Kontaktinformasjon 
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til 
følgende adresser:  

nicolas@maskinspecialisten.no 

Maskinspecialisten AS 

Smalvollveien 10, 0667 Oslo 

 

 


