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1.0

INNLEDNING

1.0

GDPR (General Data Protection
Regulation for EU/EØ) er et nytt
personvernregelverk som styrker
rettighetene til enkeltpersoner ved å
begrense innsamlingen og bruk av
personopplysninger. GDPR trer i kraft i
Norge den 1.juli 2018.

The GDPR (General Data Protection
Regulation for EU/EEA) is a new privacy
policy that strengthens the right of
individuals by limiting the collection and
use of personal data. The new privacy
policy enters into effect in Norway July 1st,
2018.

T&G Elektro AS er forpliktet til å beskytte
personopplysninger som tilhører våre
ansatte, kunder eller enkeltpersoner som
bruker våre produkter og tjenester. Denne
personvernerklæring beskriver hvordan
T&G Elektro AS får tilgang til og bruker
personopplysninger i forbindelse med våre
tjenester, produkter og henvendelser.
Vennligst les den nøyaktig før du gir dine
personopplysninger til oss.

T&G Elektro AS is committed to protecting
any personal information belonging to its
employees and individuals who use T&G
Elektro AS products and services. This
Privacy Policy describes how T&G Elektro
AS gains access to and uses personal
information in connection to services,
products, and inquiries. Please read it
carefully before disclosing any information
to us.

Våre Personvernerklæring dekker:

Our Privacy Policy covers:

1) Opplysninger T&G Elektro AS kan
samle in fra deg;
2) Hvordan dine personopplysninger
blir brukt, utlevert, og lagret;
3) Overføring av personopplysninger
til utlandet;
4) "Retten til å bli glemt;"
5) Rett til innsyn;
6) Rett til å nekte eller trekke tilbake
samtykke;
7) Kontakt T&G Elektro AS;

2.0

INTRODUCTION

OPPLYSNINGER T&G ELEKTRO AS
KAN SAMPLE IN FRA DEG
T&G Elektro AS samler inn, bruker og lager
opplysninger som er avgitt frivillig og med
samtykke. Opplysninger er bare brukt i
forbindelse med virksomhet aktiviteter som
inkluderer kontrakter og henvendelser
(GDPR, Artikkel 6). Personopplysninger
om våre ansatte overholder

1) Information T&G Elektro AS may
collect from you;
2) How this information is used, shared,
and stored;
3) Overseas transfers of personal
information;
4) "Right to be forgotten;"
5) Requesting access to your information;
6) Right to refuse or withdraw consent;
7) Contacting T&G Elektro AS;

2.0

INFORMATION T&G ELEKTRO AS MAY
COLLECT FROM YOU
T&G Elektro AS collects, uses, and stores
information that is provided intentionally
and with consent and that is used in
connection to business activities such as
contracts and enquiries (GDPR, Article 6).
Personal information in connection to
employment with T&G Elektro AS complies
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Arbeidsmiljøloven.
3.0

HVORDAN DINE
PERSONOPPLYSNINGER BLIR BRUKT,
UTLEVERT OG LAGRET

with The Working Environment Act.
3.0

T&G Elektro AS bruker dine
personopplysninger for å fullføre kontrakter
og til å kommunisere relevante informasjon
i forhold til en henvendelse, tilbud,
bestilling eller leveranse.

T&G Elektro AS uses this information to
complete contracts and to communicate
any relevant business information.
T&G Elektro AS does not share personal
information with other companies or
individuals unless consent is given.
Personal information may be shared in
connection to applicable Norwegian laws
and regulations or enforceable government
requests.

Personopplysninger skal ikke utleveres til
andre uten samtykke. Personopplysninger
kan utleveres når T&G Elektro AS er pålagt
å avsløre personlig informasjon i
forbindelse med lovmessige forespørsel fra
den norske offentlige myndigheter.

T&G Elektro AS stores mentioned personal
information for a maximum of 10 years or
for as long as it is necessary in order to
fulfil ongoing contracts.

T&G Elektro AS kan lagres
personopplysninger i maksimalt 10 år eller
så lenge som det er nødvendig for å
fullføre pågående kontrakter.

4.0

OVERFØRING AV
PERSONOPPLYSNINGER TIL
UTLANDET

4.0

"RETTEN TIL Å BLI GLEMT"

5.0

Registrert personer har "retten til å bli
glemt" (GDPR, Artikkel 17). Forespørsler
om sletting av personopplysninger kan
gjøres når som helst.
6.0

RETT TIL INNSYN
Registrert personer har retten til innsyn.
Personer kan kreve å få informasjon om:
a. hva slags personopplysninger er
registrert;
b. hvordan dette behandles;
c. hvor opplysningene er hentet fra;
d. om personopplysningene vil bli
utlevert, og eventuelt hvem som er

OVERSEAS TRANSFER OF PERSONAL
INFORMATION
T&G Elektro AS does not transfer personal
information overseas without reason and
without written consent.

T&G Elektro AS skal ikke overføre
personopplysninger til utlandet uten
grunnlag og skriftlig samtykke.
5.0

HOW T&G ELEKTRO AS USES,
SHARES AND STORES PERSONAL
INFORMATION

"RIGHT TO BE FORGOTTEN"
Registered persons have the "right to be
forgotten" (GDPR, Article 17). Requests for
data deletion can be made at any time.

6.0

REQUESTING ACCESS TO YOUR
INFORMATION
Registered persons have right to access
their information. Such individuals can
require information about:
a. What type of personal information
is registered;
b. How is this information processed;
c. Where this information was
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mottaker;

7.0

RETT TIL Å NEKTE ELLER TREKKE
TILBAKE SAMTYKKE

obtained;
d. If this information was shared and
who it was shared with;
7.0

Registrert personer har retten til å nekte
eller trekke tilbake samtykke.

8.0

KONTAKT T&G ELEKTRO AS

RIGHT TO REFUSE OR WITHDRAW
CONSENT
Registered persons have the right to
withdraw or refuse consent at any time.

8.0

CONTACTING T&G ELEKTRO

Adresse:
T&G Elektro AS
Kirkeveien 25B
1363 Høvik
NORWAY

Address:
T&G Elektro AS
Kirkeveien 25B
1363 Høvik
NORWAY

Phone: +47 67 12 90 50
Email: post@tgelektro.no
Email: sales@tgelektro.no
Web: www.tgelektro.no

Phone: +47 67 12 90 50
Email: post@tgelektro.no
Email: sales@tgelektro.no
Website: www.tgelektro.no

