
 

Personvernerklæring 
 
Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysninger om kontaktpersoner hos 
våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere blir behandlet, samt hvordan 
personopplysninger om besøkende på vår hjemmeside behandles. 
 
Det enkelte selskap i Eide Fjordbruk-konsernet er behandlingsansvarlig for personopplysninger 
som selskapet samler inn om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og samarbeidspartnere.  
 
Eide Fjordbruk AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn om 
besøkende på vår hjemmeside.  
 
Personopplysninger er alle opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, f.eks. navn, 
telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og teknisk informasjon om din nettleser eller 
operativsystem.  etc. 
 
Hvilke personopplysninger behandles og hvordan samles de inn  
 
Følgende kategorier av personopplysninger kan bli behandlet om kontaktpersoner hos kunder, 
leverandører og/eller samarbeidspartner:  
 

 Basisinformasjon (f.eks. navn, adresse, telefon, e-post, arbeidsgiver o.l.)  
 
Personopplysningene innhentes enten direkte fra den registrerte selv eller av vedkommendes 
arbeidsgiver.  
 
Følgende kategorier av personopplysninger kan bli behandlet om besøkende på vår hjemmeside:  
 

 Posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende  
 Web-adferd, som hvilken del av hjemmesiden man besøker, informasjon som registreres 

ved bruk av «kontakt oss»-skjema  
 Teknisk informasjon om nettleser og operativsystem (IOS eller Android)   

 
Når du besøker Eide Fjordbruk sin hjemmeside registreres informasjon om deg i en «cookie» 
(informasjonskapsel). En cookie er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og 
kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør, er å lagre informasjon fra nettstedet 
vårt, for eksempel når du besøkte nettsiden sist eller data du har tast inn i et bestillings- eller 
kontaktskjema. Det er en cookie som gjør at nettstedet husker deg og som sikrer at nettsiden 
tilpasses dine preferanser.  
 
 
 Innstillinger for bruk av informasjonskapsler i nettlesere 



 

 
Ved å tillate bruk av informasjonskapsler vil du kunne få en mer relevant brukeropplevelse av 
nettsteder du besøker. Du kan likevel endre på dette ved å gjøre endringer i innstillinger i din 
nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser om hvordan du kan du kan slette eller avvise 
informasjonskapsler. 
 
Formålet med innhenting av personopplysninger 
 
Personopplysninger tilhørende kontaktpersoner hos kunder, leverandører og 
samarbeidspartnere innhentes for å administrere kunde- og leverandørforholdet. 
 
Formålet med å samle inn personopplysninger om besøkende på våre nettsider er for å forbedre 
nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. 
 
Behandlingsgrunnlag  
 
Det rettslige behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).  
 
Selskapene i Eide Fjordbruk-konsernet har en legitim interesse i å behandle personopplysninger 
tilhørende kontaktpersoner hos kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å administrere 
kundeforholdet med deres arbeidsgiver, samt oppfylle våre forpliktelser overfor deres 
arbeidsgiver.  
 
Eide Fjordbruk AS har en legitim interesse i å behandle personopplysninger om besøkende på 
hjemmesiden for å sikre funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold.  
 
Lagring av personopplysninger  
 
Personopplysninger lagres på servere som er lokalisert i Norge og i Tyskland.  
 
Eide Fjordbruk-konsernet har gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre 
dine personopplysninger. Det jobbes kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger er 
beskyttet mot tap, ødeleggelse eller uautorisert tilgang. 
 
Sletting  
 
Eide Fjordbruk-konsernet har interne rutiner som sikrer at personopplysninger som ikke lenger er 
nødvendig for det formålet de ble innhentet for, blir slettet.  
 
Dersom du mener det er grunnlag for sletting, bes du ta kontakt for å anmode om sletting av 
personopplysninger. 
 
 
 
 
Utlevering til tredjeparter 



 

 
Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter, med mindre offentlige 
myndigheter pålegger oss en slik plikt.  
 
Databehandler 
 
Eide Fjordbruk benytter i enkelte tilfeller underleverandører som behandler 
personopplysningene på vegne av oss. Vi benytter kun underleverandører som har avgitt 
garantier for at personopplysningene ikke vil bli behandlet til annet formål enn de er innhentet 
for og at behandlingen vil være i samsvar med personvernregelverket. I dag bruker Eide 
Fjordbruk-konsernet denne typen databehandler:  
 

 Software-leverandører 
 Skyløsningsleverandører 

 
Rettigheter 
 
Dersom Eide Fjordbruk behandler personopplysninger om deg, har du følgende rettigheter 
overfor oss:  
 
1. Du kan be om innsyn i personopplysninger som vi behandler om deg.  

2. Du kan be om retting og/eller supplering av personopplysninger som vi behandler om deg. 
 

3. Du kan kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses dersom du bestrider 
riktigheten av personopplysningene, behandlingens lovlighet eller nødvendighet eller 
dersom du har protestert mot behandlingen og vi har tatt protesten til følge.  

 
4. Du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger dersom du mener at vi 

ikke har rett til å behandle dine personopplysninger. I slike tilfeller kan vi kun fortsette 
behandlingen dersom vi kan vise til en berettiget interesse som veier tyngre enn dine 
interesser, rettigheter og friheter. Personopplysningene kan uansett behandles dersom vi 
er lovpålagt slik behandling eller dersom behandling er nødvendig for å fastsette, gjøre 
gjeldende eller forsvare et rettskrav. 

 
5. Du kan be om at personopplysninger om deg skal slettes dersom nærmere vilkår er 

oppfylt.  
 

6. Du kan be om at personopplysninger blir overført til deg i et strukturert, vanlig og 
maskinlesbart format (dataportabilitet).  

 
 
 
 
Dersom du mener at Eide Fjordbruk ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til 
personvernregelverket, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som i dette tilfellet er 



 

Datatilsynet. Det gjøres ved å sende skriftlig klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon til 
Datatilsynet er tilgjengelig på www.datatilsynet.no. 
 
 
Kontaktinformasjon 
 
IT- og sikkerhetsansvarlig 
Anders Berland 
 +47 99 29 46 01 
Anders.berland@efb.no 
 

 
 
 


