Personvernerklæring
Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Kleppe Møbelfabrikk sine nettsider. Kleppe Møbelfabrikk
AS (org.nr 976 283 147) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden.
Kleppe Møbelfabrikk AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av
personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer frem under hvert enkelt punkt.
Delegering omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.
Behandling
Daglig leder har ansvaret behandlinger av personopplysninger på «www.kleppebord.com». Det er
frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester.
Kleppe Møbelfabrikk AS utviklinger og vedlikeholder av nettstedet selv.
E-post og telefon
Kleppe Møbelfabrikk AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.
Medarbeidere i disse selskapene benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne
kontakter. Selskapene behandler navn, e-post, telefonnummer, firmatilhørighet og eventuelle
personopplysninger som følger av henvendelser og tjenester.
Den enkelte arbeidstaker er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved
fratredelse slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til
kollegaer.
Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post ikke er kryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende
sensitive eller fortrolig informasjon pr e-post.
Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik
utlevering. Kleppe Møbelfabrikk AS bruker databehandlere for å lagre eller behandle
personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta
informasjonssikkerheten i alle ledd i behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere i dag:
*Kundekontakt og oppfølging: Kvamnet AS
*Lagring på server: Kvamnet AS
*Tidsregistrering: Qualicost AS
All behandling av personopplysninger som vi foretar oss skjer innenfor EU/EØS-området.
Lagringstid
Vi lagrer dine opplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene
ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når
avtalen og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Personvernombudsordningen:
Vi er ikke pliktig til å ha personvernombud.
Opplysninger om ansatte:
Kleppe Møbelfabrikk AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrerer lønn og
personalansvar. Rettslige grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a),b) eller
f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder og kontorsjef som har det daglige ansvaret for dette. Det
registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå,
tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet.
I tillegg registreres det tilgangsstyring i IT-systemet. Opplysningene hentes fra de ansatte selv.
Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn,
stillinger og arbeidsområdet regnes som offentlige opplysninger og kan publiseres på nettsidene.
Rettigheter:
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en
virksomhet etter personopplysningsloven § 18,1.ledd. Kleppe Møbelfabrikk AS har gitt denne
informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er
registrerte i selskapets systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett
til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger selskapene ikke har adgang til å behandle blir
rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares senest innen 30 dager.
Kontaktinformasjon
E-post: firmapost@kleppebord.com
Telefon: 56 55 01 00
Postadresse: Pb. 163, 5610 Øystese.

