Personvernerklæring
IT partner Tromsø AS, også kjent som Serit Tromsø har høyt fokus på personvern og sikring av
personopplysninger i hverdagen. Alle interne og eksterne personer som samhandler med oss skal
være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte. Vi ønsker at de
registrerte kjenner til hvilke rettigheter de har etter personopplysningsloven som gjennomfører EUs
personvernforordning (GDPR) og at vi sikrer deres integritet.
Denne personvernerklæringen inneholder både generell informasjon om hvordan vi samler inn og
bruker personopplysninger, og informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Den
forteller også hvordan vi sikrer dine rettigheter etter reglene i personopplysningsloven

Følgende viktige begreper er i bruk i erklæringen:
Personopplysninger:
Personopplysninger er opplysninger (f.eks. navn, adresse og epostadresse) og vurderinger som kan
knyttes til en bestemt person.

De registrerte:
De registrerte er personer som personopplysningene relaterer seg til (ansatte, brukere, kunder,
kontakter osv.)

Behandling:
Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger.
For eksempel: innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring,
gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for
tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Behandlingsansvarlig:
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger
og hvilke hjelpemidler som skal benyttes for å behandle opplysningene. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

Databehandler:
Databehandler er de som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.
Databehandleren skal bare behandle personopplysninger i henhold til avtalen med den
behandlingsansvarlige.

Generell informasjon om behandling av personopplysninger
Loven regulerer alle former for behandling av personopplysninger. Loven stiller bl.a. strenge krav til
konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.
Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Hvilke typer personopplysninger som behandles
Personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi
lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte
avtaler eller kunne utføre en leveranse. Vi begrenser behandlingen til det som er strengt nødvendig
ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.
Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger
Serit Tromsø er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. I de
tilfeller vi behandler data på vegne av oppdragsgiver er vi databehandler, og oppdragsgiver vil
normalt være behandlingsansvarlig.
Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med
denne personvernerklæringen eller ønsker annen informasjon rundt personvern, kan du benytte
følgende kontaktopplysninger:
Sara K. Moe
Økonomi- og HR-leder
Serit Tromsø

mailadresse: personvern@itpartner.no

