Personvernerklæring
Dine d0t0, dine v0lg
S"nsepleie.no, eid og drevet "v Trine Gjestrum L"rsen er oppt"tt "v lesernes
personvern.
Vi t"r v"re p9 dine personopplysninger etter reglene om personvern.
Du velger selv om du vil gi oss inform"sjon og hvilken.
Det er viktig "t du forst9r hv" du gir fr" deg og hvord"n vi bruker
inform"sjonen.
Du k"n n9r som helst slette eller endre opplysningene vi h"r om deg.
Disse personvernvilk9rene gir deg opplysninger og her forkl"rer vi hvord"n vi
henter inn og bruk "v dine personlige d"t" gjennom nettstedet s"nsepleie.no
eller noen underdomener, inkludert "ll inform"sjon du gir oss n9r du kjøper et
product eller en tjeneste, melder deg p9 e-postliste eller ber om gr"tis
m"teri"le.
Ved 9 gi oss dine d"t", g"r"nterer du oss "t du er over 13 9r.
Vi s"mler inform"sjon om kunder og potensielle kunder slik "t vi sk"l kunne
oppfylle v9re forpliktelser overfor deg, for 9 betjene v9r nettside og/eller
d"t"b"ser og for 9 muliggjøre publisering og "dministr"sjon "v nettstedet og
v9r virksomhet p9 riktig m9te og for 9 gi den enkelte bruker en bedre
opplevelse og utvikle s9 gode og p"ssende tjenester som mulig.
Beh"ndlings"nsv"rlig for beh"ndling "v personopplysninger som benyttes p9
s"nsepleie.no er Trine Gjestrum L"rsen orgnr. 985584354,
e-post"dresse: trine@s"nsepleie.no, nettside www.s"nsepleie.no.
Post"dresse: Ul9sveien 10 B, 3258 L"rvik, Norge.
Vi ser d"t" om tr"fikken p9 nettsidene v9re. Det betyr "t vi k"n se hvor lenge
du er p9 siden, hvilke sider du besøker og inform"sjon om hvor i verden du
befinner deg. Disse opplysningene vil ikke knyttes til noen identifiserb"r
inform"sjon, og vil kun inng9 som en del "v st"tistikken i Google An"lytics eller
lignende.
Beh"ndlingen "v opplysningene om deg bygger p9 s"mtykket du h"r gitt og
blir beh"ndlet i henhold til personopplysningsloven, EUs forordning for
personvern, bokføringsloven og eventuelle "ndre relev"nte lover.
N9r det gjelder henholdsvis beh"ndling "v personopplysninger og bruk "v
cookies / inform"sjonsk"psler p9 nettstedet.
Hjemmel for beh"ndling "v personopplysninger er personopplysningsloven § 8
"), jf. § 11.
Personopplysningene som beh"ndles p9 nettstedet er den inform"sjon som
legges inn ved forespørsel eller bestilling "v tjenester fr" s"nsepleie.no i

bestillingsskjem", s"mt "t nettstedet opererer med cookies/
inform"sjonsk"psler. Inform"sjonsk"pslene er en liten tekstfil som s"mles
"nonymt, l"gres p9 brukerens egen d"t"m"skin / enhet, som gjør "t nettsiden
k"n huske h"ndlingene eller prefer"nsene til den enkelte brukeren over tid, og
hvor ofte brukeren h"r vært p9 nettsiden.
S"nsepleie inneholder funksjoner for sosi"le medier, inkludert liker-kn"pp for
F"cebook. Slike funksjoner k"n registrere IP-"dressen din og hvilken side du
9pner p9 nettstedet v9rt, og de k"n l"gre inform"sjonsk"psler for "t
funksjonene sk"l fungere som tiltenkt.
Bruk "v cookies / inform"sjonsk"psler k"n nektes ved 9 gjøre innstillinger
direkte p9 brukerens egen d"t"m"skin /enhet, det er frivillig 9 gi fr" seg
opplysningene.
Kundeopplysningene som l"gres k"n slettes ved "t kunden selv klikker
“unsubscribe” i en "v e-postene som sendes ut. D" slettes n"vn, epost og
ellers "lle opplysninger knyttet til den e-post "dressen.
Vi oppbev"rer personopplysningene kun s9 lenge det er nødvendig ut fr" de
form9l som er beskrevet i "vsnittet ovenfor eller for 9 oppfylle bestemte
lovkr"v. Dette innebærer "t l"gringstiden for ulike typer opplysninger vil
v"riere. Til eksempel krever bokføringsloven §13 "t noe regnsk"psm"teri"le
(f.eks. f"ktur"opplysninger) m9 l"gres i fem 9r, mens "nnet
regnsk"psm"teri"le sk"l l"gres i tre og et h"lvt 9r etter regnsk"ps9rets slutt.
Flere "v dine personopplysninger, slik som kont"ktopplysninger, h"r vi behov
for 9 l"gre s9 lenge du er kunde.
Du h0r rett til 5
● kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi h"r og hvord"n vi beh"ndler
dem.
● kreve retting, sletting eller begrensninger i beh"ndlingen "v
personopplysninger etter reglene i personopplysningsloven.
● trekke ditt s"mtykke tilb"ke
● kl"ge hvis du mener vi ikke h"r iv"ret"tt dine rettigheter. Inform"sjon om
kl"ge til D"t"tilsynet finner du her.
Personopplysningene som s"mles inn i v9rt system m9 k"nskje deles med
p"rter som:
● Tjenesteytere som tilbyr IT- og system"dministr"sjonstjenester.
● Profesjonelle r9dgivere, inkludert "dvok"ter, b"nkfolk, revisorer og
forsikringsselsk"per
● Regjeringsorg"ner som krever "t vi r"pporterer beh"ndlings"ktiviteter.
● Tredjep"rter som kundestøtte og virtuelle "ssistenter.
Vi krever "lle tredjep"rter som vi overfører d"t"ene dine til for 9 respektere
sikkerheten til dine personlige d"t" og beh"ndle den i s"msv"r med loven. Vi
till"ter b"re slike tredjep"rter 9 beh"ndle dine personlige d"t" for spesifiserte

form9l og i s"msv"r med v9re instruksjoner.
Vi h"r s"tt inn hensiktsmessige sikkerhetstilt"k for 9 forhindre "t
personopplysningene dine blir mistet, brukt eller 9pnet p9 en u"utorisert m9te,
endret eller "vslørt. I tillegg begrenser vi tilg"ngen til dine personlige d"t" til
"ns"tte, s"m"rbeidsp"rtnere og "ndre tredjep"rter som gjennom jobben h"r
behov for tilg"ng til dine opplysninger. De beh"ndler b"re dine personlige
opplysninger p9 v9re instruksjoner og de er underl"gt t"ushetsplikt.
For mer inform"sjon om cookies og innstillinger i din nettleser, se
her: www.d"t"tilsynet.no/Teknologi/Internett/cookies/
S"nsepleie.no benytter seg "v cookies, og linker til "ndre sider som bruker
cookies, bl"nt "nnet F"cebook, google, OptimizePress, ActiveC"mp"igns.
Dette nettstedet k"n derfor inneholde lenker til tredjep"rts nettsteder,
progr"mtillegg og "pplik"sjoner. Hvis du klikker p9 disse koblingene eller
"ktiverer disse tilkoblingene, k"n det være mulig for tredjep"rter 9 s"mle inn
eller dele d"t" om deg. Vi kontrollerer ikke disse tredjep"rtswebsider og er ikke
"nsv"rlige for deres personvernerklæringer. N9r du forl"ter nettstedet,
oppfordrer vi deg til 9 lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker.
Sist oppd"tert juli 2018.

