Aircoil AS - Personvernregler
Aircoil AS (Aircoil) beskytter ditt privatliv og vi forsøker alltid å beskytte dine personlige opplysninger på best mulig
måte. Videre vil vi overholde gjeldende lover og forskrifter for databeskyttelse. Med denne personvernpolitikken vil vi
informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles av Aircoil. Denne policyen gjelder for all informasjon
som er samlet i forbindelse med forespørsler fra deg, utforming av informasjonsbrev om nye produkter, bestillinger fra
Aircoil, bruk av nettstedet vårt eller abonnement på eventuelle nyhetsbrev.

Hvem er ansvarlig for dine personlige opplysninger?
Aircoil AS (853040592), Postb. 129, 1850 Mysen er ansvarlig for behandlingen av dine personlige opplysninger. Du kan
kontakte vår ansvarlige for databeskyttelse på telefon 69895611 eller via e-post ole.bjorn@aircoil.no

Hvilke personlige data behandler vi?
Aircoil behandler personlig informasjon du har gitt oss og som vi samler inn gjennom vår nettside og ellers hvor vi samler informasjon via ulike skjema samt når du registrerer deg for nyhetsbrev eller når bestiller noen av våre beregningsprogrammer. Vi samler også personlig informasjon fra deg når du gjør en prisforespørsel på produkter når du handler
med oss. Du kan valgfritt også gi informasjon til Aircoil av andre grunner. Informasjonen du oppgir kan være navnet,
personnummeret (hvis du er et privat selskap), kontakt- og adresseinformasjon, e-postadresser og telefonnummer.

For hvilket formål behandler vi din informasjon?
Vi behandler din kontaktinformasjon for å administrere forespørsler fra deg, bestillinger og leveranser til deg og eventuelle avtaler med deg, samt for å gi deg informasjon og service etter at vi har sendt vårt produkt.
Din personlige informasjon kan også brukes til markedsføring, oppfølging og salg samt produktutvikling for å forbedre
våre tjenester og produkter.

Lovlig grunnlag for behandling
Aircoil behandler alltid dine personlige opplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler. Vi benytter dine personlige opplysninger når det er nødvendig å oppfylle en avtale med deg og når vi har en annen legitim interesse.
Hvis vi skulle benytte dine personopplysninger for ethvert formål som i henhold til gjeldende lov krever samtykke, vil vi
få samtykke før vi benytter opplysningene.

Vi er med deg hele veien, fra forespørsel til leveranse.

Sikkerhet for beskyttelse av personopplysninger
Aircoil as ivaretar et høyt sikkerhetsnivå for dine personlige opplysninger og til dette formålet har vi iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dem fra uautorisert adgang, endring, formidling eller
ødeleggelse.

Begrensninger på utlevering av personopplysninger
Aircoil AS kan engasjere eksterne samarbeidspartnere for å utføre funksjoner på våre vegne, for eksempel for å levere
IT-tjenester eller hjelp med markedsføring, utsendelser av pressemeldinger, analyser eller statistikk. Utførelsen av disse
tjenestene kan innebære at våre partnere har tilgang til dine personlige opplysninger. Selskap som håndterer personopplysninger på vegne av oss, må alltid signere avtalen med oss for at vi skal være i stand til å sikre et høyt beskyttelsesnivå både for deg, men også for våre samarbeidspartnere.
Aircoil as kan også opplyse om personlig informasjon til tredjepart, som for eksempel politiet eller annen myndighet,
hvis det er etterforskningen av kriminalitet, eller hvis det er påkrevd å avsløre slik informasjon i medhold av lov eller
vedtak.

Dine rettigheter og retten til å klage
Du har rett, i samsvar med lovens krav, når som helst å be om tilgang til personopplysninger som behandles om deg
for å få ukorrekte opplysninger rettet. Aircoil as skal omgående slutte å behandle samt slette dine personlige data der
du trekker tilbake ditt samtykke der samtykke er innhentet, eller der du, uansett tidligere forretningsmessige forhold,
ønsker å få slettet dine opplysninger. Du har rett til innsigelser mot retningslinjer i dette skrivet. Benytt kontaktinformasjon i innledningen av dette dokumentet, da rettet til den i Aircoil as som er ansvarlig for personopplysninger.

Vi er med deg hele veien, fra forespørsel til leveranse.

