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Personvern-erklæring for HYLLAND AS 

 

Denne personvernerklæringen handler om hvordan HYLLAND AS samler inn og behandler 

personopplysninger. 

 

Behandling av personopplysninger: 

• Kontaktdetaljer til den behandlingsansvarlige virksomheten (og personvernansvarlig) 

• Virksomhetens navn: HYLLAND AS 

• Kontaktinformasjon: kontor@hyllandas.no 

• Adresse: Leirvikflaten 31, 5179 Godvik 

• Daglig leder: Kjell Trengereid ; Epost: kjell@hyllandas.no 

• Personvernansvarlig: Daglig leder  

 

Hva er hensikten med behandlingen av personopplysningene? 

• All innsamling og behandling av personopplysninger som utføres av HYLLAND AS er for å 

oppfylle våre kontrakter og forpliktelser overfor våre kunder og ansatte. 

 

Hva slags personopplysninger behandler vi? 

• HYLLAND AS behandler navn, telefonnummer, e-postadresser, fysiske adresser for våre 

kunder. 

• HYLLAND AS behandler de personopplysninger som kreves for oppfyllelse av kontrakt av 

våre ansatte. 

 

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene vi behandler: 

• Grunnlaget for all vår behandling av personopplysninger for kunder er oppfyllelse av kontrakt. 

Det vil si at du som kunde skal få en vare eller tjeneste levert at HYLLAND AS. 

• For våre ansatte behandler vi personopplysninger nettopp i kraft av at vi er arbeidsgiver og 

derfor trenger visse personopplysninger av dem. 

 

Du kan trekke ditt samtykke, be om sletting eller retting og be om innsyn: 

• Alle kan trekke sitt samtykke, og dermed få slettet hele eller deler av personopplysnings-

dataene som HYLLAND AS har om klageren. 

• Alle kan be om innsyn i den informasjonen HYLLAND AS har om seg, og be om retting av 

eventuelle feil i dataene. 
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Hvor lenge oppbevares personopplysningene? 

• Personopplysningene oppbevares i systemene så lenge de er oppdaterte, det er relevant og 

lovlig å beholde dem. 

• HYLLAND AS skal rutinemessig sjekke sine data, og dermed slette opplysninger som ikke 

lenger er relevante.  

 

Klagemuligheter 

• Hvis du mener at dine personopplysninger ikke har vært håndtert på en riktig eller lovlig måte 

må du ikke nøle med å ta kontakt med oss. Vi besvarer alle henvendelse om dette, enten det 

omhandler sletting, retting eller annet. Vi er også alltid interessert i å høre om du synes vi 

kunne gjort noe bedre i måten vi behandler personopplysninger på. 

 

 

 

 

 


