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Personvernerklæring for Norsk Skogrydding AS 

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om 

personopplysninger 2018. 

 

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst, sammen med kontaktinformasjon om de 

databehandlerne vi benytter. 

 

1. Kontaktpersoner hos eksisterende og mulige bedriftskunder 

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og mulige bedriftskunder for 

markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. 

 

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i 

behovet for å selge våre varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har 

en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. 

 

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det 

en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn 

personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, 

funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens 

arbeidsgiver. 

 

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å 

dokumentere forhold rundt salg. 

 

2. Kontaktpersoner hos eksisterende og mulige leverandører 

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og mulige 

leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. 

 

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i 

behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en 

rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. 

 

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det 

en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger.  

 

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å 

dokumentere forhold rundt innkjøp. 

 

3. Ansatte 

Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å 

organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav.  
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Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi 

er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for 

eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven  

 

og a-opplysningsloven. Noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi 

har i avtalen med de ansatte. 

 

Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor. 

 

Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske personalmapper. Opplysninger er 

tilgjengelig kun for personalavdelingen og nærmeste leder. Opplysninger om navn og 

kontaktdetaljer er tilgjengelige for øvrige ansatte. Vi oppbevarer opplysninger så lenge 

ansettelsen varer. 

 

Vi gir Azets Insight AS (vår databehandler) de opplysningene som er nødvendige for å 

administrere utbetaling av lønn, feriepenger, refusjoner og andre ytelser, samt rapportering til 

offentlige myndigheter om arbeids- og inntektsforhold. 

 

4. Tidligere ansatte 

Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår 

etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om 

tidligere ansatte vil også komme frem av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi 

lagrer og bruker som del av virksomheten vår. 

 

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere 

vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er 

rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter 

bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. 

 

Vi lagrer opplysninger om personalforhold i inntil to år etter at ansettelsesforholdet opphørte. 

Opplysninger om at en person har jobbet hos oss og hvor lenge, lagrer vi i ubestemt tid. 

 

5. Jobbsøkere 

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben 

de har søkt på.  

 

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å 

dokumentere ansettelsesprosessen.  

 

Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning 

for vår vurdering av søknaden. 

 

Vi lagrer opplysninger i inntil ett år etter at ansettelsesprosessen er avsluttet. 
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6. Rettigheter for de registrerte 

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside. 

 

7. Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon  

Behandlingsansvarlig er Norsk skogrydding AS (920 997 082).  

Vår postadresse er Drangedalsveien 3301, 3750 Drangedal.  

 

Du kan også kontakte oss pr e-post til post@norskskogrydding.no  eller telefon 35 99 22 22. 

 

Vi har databehandleravtaler med følgende selskaper: 

 

AT-Skog (989086642) 

Postboks 116 Sentrum, 3701 Skien. Telefon 35588200.  

E-post: atpost@atskog.no 

 

Azets Insight AS (983338917) 

Postboks 881 Sentrum, 5807 Bergen. Telefon 35516900.  

E-post: porsgrunn@azets.com 

 

SmartDok (988578932) 

Postboks 1057, 9503 Alta. Telefon 90403333.  

E-post: salg@smartdok.no 

 

Stamina Helse AS (884039312) 

Postboks 4903 Nydalen, 0423 Oslo. Telefon 90402960.  

E-post: Cecilie.Heidelberg@staminagroup.no 

Danske Bank (977074010) 

Søndre Gate 15, 7466 Trondheim. Telefon 98706030.  

E-post: 06030@danskebank.no 

 

Storebrand Livsforsikring AS (958995369) 

Postboks 500, 1327 Lysaker. Telefon 22315766.  

E-post: service.meglet@storebrand.no 

 

Landkreditt Forsikring (983784895) 

Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo. Telefon 23000800.  

E-post: forsikring@landkreditt.no 

 

Skagerak Consulting AS (981120361) 

Nordre Kullerød 1, 3241 Sandefjord. Telefon 33470930.  

E-post: post@skc.no 
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