Håndtering av personopplysninger på Indus Norge AS
Indus følger alltid gjeldende lover om personvern, og vi sørger alltid for at personlig informasjon
behandles konfidensielt. Indus kommer ikke til, om det ikke ifølge lov eller ifølge rettslig bindende
beslutning fra ansvarlig myndighet, å utlevere personopplysninger til tredje part uten foregående
samtykke, om det ikke spesifikt nevnes her.
Indus kommer til å behandle følgende personlige opplysninger:




Navn, firma, avdeling, telefonnummer, epost, adresse.
Din IP-adresse for å effektivisere bruken av vårt nettsted.
Om du kontakter Indus, lagrer vi korrespondanse eller kommentarer, som kan inneholde
personopplysninger, for å yte bedre service om du kontakter oss igjen.

Lovlighet i behandlingen - Indus kommer til å:













Behandle dine personopplysninger lovlig, korrekt og på en åpen måte.
Samle dine personopplysninger for de angitte og berettigede formål som angis i denne tekst,
og kommer ikke til å behandle dine personopplysninger på noen måte som er uforenelig med
disse formålene.
Samle inn og behandle personopplysninger som er adekvate, relevante og nødvendige for de
formål som det samles inn for og brukes til.
Behandle dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for de formål
opplysningene samles inn for.
Foreta passende tekniske og organisatoriske handlinger for å forhindre uautorisert tilgang,
ulovlig behandling og uautorisert eller utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade på
personopplysninger, og dermed sikre et passende sikkerhetsnivå.
Foreta alle rimelige handlinger for å sørge for at dine personopplysninger er korrekte og
oppdateres uten forsinkelser dersom Indus informeres eller på annen måte blir bevisste på
feilaktig informasjon.
Ved forespørsel slette personopplysninger uten unødvendig forsinkelse om det ikke finnes
rettslige årsaker til å fortsette behandlingen.
Ved forespørsel begrense behandlingen, så vidt det ikke finnes rettslige årsaker til å fortsette
behandlingen.
Ved forespørsel informere deg om hvilke personopplysninger som har blitt behandlet av
Indus i en konvensjonell og maskinlesbar form.

Rettslig grunn for behandling
Indus samler inn og behandler dine personopplysninger om og i den grad du har gitt samtykke.
Om og i den utstrekning din forespørsel resulterer i en avtale mellom deg og Indus, kommer din
personlige informasjon som samles og behandles når forespørselen ble gjort, til å behandles i den
utstrekning som er nødvendig for å oppfylle Indus forpliktelser i henhold til den aktuelle avtalen.
Indus kommer videre til å behandle dine personopplysninger i den grad Indus er pliktig å gjøre det
ifølge lov eller beslutning fra myndighet.

Personopplysningsansvarlig
Indus lar en personopplysningsansvarlig behandle samtlige personopplysninger delvis gjennom
lagring av data, og delvis gjennom drift av våre systemer. Personopplysningsansvarlig kan også kunne
lese, arkivere, samt sende personopplysninger i henhold til instruksjoner fra Indus.
Personopplysningsansvarlig behandler bare dine personopplysninger på servere som ligger innenfor
grensen mellom EU og EØS og som kontrolleres av personopplysningsansvarlig.
Cookies – Er tredjepart uansett
Indus anvender cookies for å gi et mer brukervennlig nettsted. Cookies fra en tredjepart kan også
komme til å brukes (for eksempel Google Analytics eller andre verktøy) for analyseformål og/eller
forbedring av trafikken og besøket.
Om du ikke vil ha cookies installert på datamaskin eller vil begrense behandlingen av slik informasjon,
kan din nettleser i visse tilfeller tillate deg å velge bort eller anonymisere din IP-adresse.
Sikkerhet
Indus forsikrer at hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak vedtas for å sikre dine
personopplysninger mot uautorisert tilgang eller ødeleggelse, ulovlig behandling eller utilsiktet tap
eller skade.
Indus anvender en sikker server der dine personopplysninger behandles og begrenser tilgangen til
personopplysninger innenfor organisasjonen. Autorisasjon til å få tilgang til personopplysninger gis
kun til individer innenfor organisasjonen, samt personopplysningsbistanden, med det eneste
formålet at disse skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver.
Endringer i denne sikkerhetspolicyen
Indus forbeholder seg retten til å endre denne sikkerhetspolicyen etter behov, for eksempel for å
følge endringer i lover og forskrifter. En slik endring vil bli publisert på Indus sine hjemmesider.
Kontaktinformasjon
Indus Norge AS
Tlf: 63 86 61 00
Tretjerndalsvegen 54, 2017 Frogner
info@indus.no

