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PERSONVERNSERKLÆRING – LUNSJKOMPANIET AS, 918 403 884
Vi ønsker at du skal være innforstått med hvilke personvernopplysninger vi behandler, hvorfor de
samles inn og hvordan de brukes. Har du spørsmål angående erklæringen etter å ha lest den
oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss via kontaktopplysningene på websiden vår.
FORMÅLET MED BEHANDLINGEN
Vi bruker opplysninger vi innhenter av deg til følgende formål:
•
•
•
•
•
•

For å kunne levere våre tjenester og produkter til deg
For å kunne ta kontakt ved eventuelle endringer vedr. produkt eller ditt kundeforhold til oss.
For å administrere fakturering
For å kunne informere om tilbud, tjenester, produkter og annen relevant informasjon
tilknyttet ditt kundeforhold
For å oppfylle rettslige forpliktelser i henhold til blant annet regnskapsloven
For å samle statistikk til utvikling og forbedring av webside og kundeportal

Vi behandler i alle av de overnevnte punktene kun personlige opplysninger om deg når det er
nødvendig, og i alltid i overenstemmelse med angitte formål.
HVILKE OPPLYSNINGER BEHANDLES
Vi behandler både personlig identifiserbar- og ikke-personlig identifiserbar informasjon:
Personlig identifiserbar informasjon, gitt ved opprettelse av kundeforhold:
o Navn
o E-post
o Telefonnummer
o Leverings- og eller fakturaadresse
2. Ikke-personlig identifiserbar informasjon, statistiske data samlet inn via web:
o Henvisningsside
o Dato/klokkeslett
o Nettlesertype
1.

TILGANG TIL INFORMASJONEN
Lunsjkompaniet AS forholder seg til enhver tid til de retningslinjer og vedtekter utsted av Datatilsynet
og annen myndighet vi er forpliktet til å følge. Det er kun relevante personer i Lunsjkompaniet AS som
har tilgang på informasjonen, og den benyttes kun ihht. denne erklæringens formål.
Eventuelle tredjeparter som har tilgang til informasjonen vi innhenter er:
o
o
o

Myndigheter som kan lovpålegge oss å dele informasjon.
Mailchimp
Reshape Digital S.R.L.

PERSONOPPLYSNINGER OM MINDREÅRIGE
Lunsjkompaniet AS innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om
barn under 15 år.

www.lunsjkompaniet.no
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DIREKTE MARKEDSFØRING OG ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON
Lunsjkompaniet AS kan sende informasjon om produkter, tilbud mv. via elektronisk kommunikasjon
eller pr. telefon dersom du har et kundeforhold, jf. Markedsføringsloven §15. Dersom du ønsker å
reservere deg mot markedsføringshenvendelser kan du kontakte oss på telefon eller e-post.
Uavhengig av eventuell markedsføringsreservasjon, vil du motta ordrebekreftelse og
leveringsinformasjon på e-post og/eller SMS.
INFORMASJONSKAPSLER
For å optimalisere din opplevelse av vår webside bruker Lunsjkompaniet AS «Cookies». Dette er
informasjonskapsler som et nettsted lagrer på din PC, og gir til nettstedet igjen når du besøker det
neste gang. Det er følgelig med på å tilpasse nettstedet etter dine preferanser basert på tidligere
besøk. Du kan reservere deg mot dette ved å stille nettleseren din til å nekte informasjonskapsler,
med de følger at nettsiden kanskje ikke vil fungere som den skal. Ved å fortsette å navigere på
nettsiden uten å endre disse innstillingene godtar du Lunsjkompaniet AS’ bruk av informasjonskapsler.
SIKRING AV OPPLYSNINGENE
Lunsjkompaniet AS har strenge rutiner og regler for å sikre beskyttelse av personopplysninger og
personvern. Våre medarbeidere skal til enhver tid være informert og oppdatert nok til å behandle
opplysninger gitt til oss i samsvar med våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. Skulle
informasjon fra oss bli gitt videre til eventuelle tredjeparter skal vi sikre at det finnes ordninger og
avtaler som sikrer at opplysningene kun brukes til avtalte formål.
LAGRING OG SLETTING
Lunsjkompaniet AS lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det tiltenkte formålet
de ble innhentet til, eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler.
Skulle du ønske å avslutte ditt abonnement hos oss, eller sette det på pause, vil vi innen to år slette de
opplysninger du har gitt oss. I henhold til regnskaps- og bokføringsloven kan vi være pålagt å
oppbevare opplysninger om deg utover to år.
DINE RETTIGHETER
Du kan når som helst kontakte oss og be om innsyn, retting og/eller sletting av dine
personopplysninger, innenfor de begrensningene som er fastsatt i personvernopplysningsloven. Mer
info her: Rett til innsyn | Datatilsynet.
SAMTYKKE
Når du benytter deg av våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles slik det
er forklart i denne erklæringen.
OPPDATERINGER OG ENDRINGER I ERKLÆRINGEN
Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen i henhold til gjeldende lov. Dersom
det gjøres vesentlige endringer vil vi særskilt informere om de tjenestene som berøres
på www.lunsjkompaniet.no og via tilgjengelige kanaler. Vi oppfordrer deg likevel til å jevnlig lese
gjennom publisert personvernerklæring på våre nettsider, hvor siste versjon er tilgjengelig.
Sist endret: torsdag 18. mars 2021.
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