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KOMMUNIKASJON - OG  
PERSONVERN 
  

I denne policyen ønsker vi å informere deg om typen, omfanget og hensikten med 

å samle inn personlig informasjon når du bruker nettstedet vårt og våre sosiale 

medier. 

 

Denne policy gjelder fra 2018-05-25 inntil videre varsel. Policy vil årlig bli 

gjennomgått hvoretter enkeltpersoner der SMC Automation AS, (556276-4034) 

håndterer personlige opplysninger, blir informert om eventuelle endringer. 

 

Hvis du har spørsmål angående denne policyen, behan dling av personlig 

informasjon, eller ønsker feil informasjon endret, vennligst kontakt SMC 

Automation AS, Vollsveien 13B, 1366 LYSAKER, +47 67  12 90 20, 

post@smc-norge.no 

 

Personopplysningsansvarlig 

SMC Automation AS, herved kalt Selskapet, er personlig ansvarlig i henhold til 

databeskyttelsesforordningen for behandling av personopplysninger. 

  

Selskapet ivaretar personvernet til deg som besøker nettsiden www.smc-

norge.no og de sosiale medie-plattformene som Selskapet bruker (se listen under 

delen "Lenker og eksterne sider"). Vi er ansvarlige for at personopplysningene 

som samles inn av oss, kun må brukes til det tiltenkte formål. Vi beskytter dem 

mot uautorisert tilgang og bruk.  

 

Nedenfor er et sammendrag av våre forpliktelser og dine rettigheter som en 

personlig informasjonsleverandør. 
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Behandling av personopplysninger 

For at vi skal kunne svare på et spørsmål eller oppfylle en forespørsel fra deg, 

må du noen ganger oppgi personlig informasjon som navn, adresse, 

organisasjon, e-postadresse og telefonnummer. Informasjonen du oppgir brukes 

til å behandle dine forespørsler og / eller for å levere de tjenester / opplysningene 

du har bedt om. 

 

Vi behandler også data som automatisk registreres under besøket og samles på 

vår nettside, bare etter en samhandling (se "Cookies og loggfiler"). 

 

Personopplysninger kan overføres til selskaper i selskapets gruppe. Andre 

selskaper i selskapets konsern kan individuelt være personlig ansvarlig i henhold 

til vilkår og betingelser som gjelder for hver tjeneste eller funksjon og i henhold til 

nasjonal lovgivning som gjelder for slikt selskap. 

  

Personlige data kan også gis til underleverandører som Selskapet sysselsetter 

for å utføre en tjeneste, det vil si for offentliggjøring av finansiell informasjon, 

invitasjoner, rekruttering og generalforsamling. Slike underleverandør er et 

personlig informasjonsråd for selskapet. 

 

Hvor lenge lagres personopplysninger?  

 

Vi lagrer dine personlige opplysninger så lenge levering av våre tjenester krever, 

eller hvis vi vurderer at det er en legitim interesse for ytterligere lagringsplass. 

 

Retten til å lagre dine personopplysninger er basert på retten til 

interesseavveining.   

 

Interesseavveining er basert på det faktum at vi bare kommuniserer med deg i 

din faglige rolle og holder deg informert knyttet til ett eller flere relevante formål 

som beskrevet nedenfor. 
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Formål 

Holde deg oppdatert via e-post når ny informasjon er lagt ut på vår blogg / 

nyhetsside. 

Sende informasjonen du ber om fra vår kunnskapsbase / ekspertise / inspirasjon 

/ ressurser. 

Informere deg om aktiviteter du kan være interessert i å delta på. 

Kontakte deg og gi deg den hjelpen du ønsker. 

Kontakte deg for rekruttering hvis du har søkt om en tjeneste hos oss. 

Anmeldelse til generalforsamling, brukes for stemmerett og for å administrere 

generalforsamling. 

  

Vi lagrer også personopplysninger med det formål å gjennomføre 

markedsanalyse og for automatisk profilering basert på webaktivitet, hvor profilen 

din kan brukes til markedsformål. 

 

Markedsføring 

Ved å godta denne policyen, samtykker du også til at selskapet bruker den 

personlige informasjonen du gir til å kontakte deg angående markedsførings- og 

markedsundersøkelser. Dette for å forbedre opplevelsen og optimalisere 

kvaliteten på tjenestene våre. Hvis du ikke lenger ønsker å motta 

markedsføring, vennligst kontakt oss og oppgi at du  ikke ønsker å bli 

kontaktet for markedsføringsformål . 

 

Dine rettigheter når du oppgir dine personlige 
opplysninger 

  

Vi registrerer bare informasjonen vi trenger for de formålene som er beskrevet 

ovenfor. Som rapporteringsagent har du alltid rett til å kreve:  

Ta del av den informasjon som vi lagrer om deg 

Informasjon om deg endres eller oppdateres 

Informasjonen om deg slettes og fjernes 
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Informasjonen om deg er lagret, men kan ikke lenger knyttes til deg som en 

person. 

 

Du har også rett til å motta informasjon, via e-post fra oss, hvis det oppstår brudd 

på vårt dataregister. 

 

Du kan alltid kontakte oss for hjelp eller informasjon om dine rettigheter ved å 

sende en e-post til post@smc-norge.no 

 

Sikkerhet 

Når du sender inn din personlige informasjon til selskapet, vil du føle deg trygg. 

Vi tar derfor alle rimelige skritt for å beskytte dine personlige opplysninger. Blant 

annet brukes SSL-sikkerhet. Din personlige informasjon vil aldri bli solgt eller 

overført til noen annen part for andre formål enn de som er spesifisert i denne 

policyen. 

 

Behandling av personopplysninger er i samsvar med bestemmelsene i norsk 

integritetsbeskyttelsesloven. 

 

Systemene vi bruker til å lagre data, er fundamentalt tilpasset for å overholde 

personvernlovgivningen i Norge og EU som beskrevet her. 

  

Selskapet samarbeider kun med partnere som arbeider med personopplysninger 

innen EU / EØS eller med selskaper som opprettholder samme beskyttelsesnivå 

som i EU / EØS ved for eksempel å bli med i den såkalte Privacy Shield-avtale 

mellom EU og USA. 
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Cookies og loggfiler 
 

Cookies 

Nettstedet www.smc-norge.no bruker cookies, dvs. små tekstfiler lagret på den 

besøkende datamaskin og som blant annet kan lagre personlige innstillinger og 

tillate deg å følge hva den besøkende gjør på nettstedet. 

 

De fleste nettlesere er forhåndsinnstilt for å godta cookies, men du kan 

konfigurere nettleseren din til å varsle deg når den mottar en cookie. Deretter kan 

du bestemme om du vil motta det eller ikke. 

 

Når du besøker vår nettside, finner du informasjon om de forskjellige cookies våre 

nettsider bruker og hvordan du angir nettleseren din for å motta dem, dette i form 

av en popup. På denne måten kan du bestemme om du vil godta eller avvise hver 

enkelt cookie. 

 

Loggfiler 

Når du bruker Internett fra datamaskinen eller mobilenheten, overføres noe 

informasjon, for eksempel loggfiler. Dette er en fil som inneholder datamaskinen 

/ mobilenhetsloggen, det vil si en kronologisk liste over hendelser og handlinger 

i datamaskinen / mobilenheten. Når du besøker nettstedet vårt, blir dette besøket 

lagret i loggfilene på serveren. Denne informasjonen er anonym og kan ikke 

hentes fra deg som person. 

 

Egne cookies 

Visse cookies er nødvendige for å vise innholdet på vår nettside, og disse kan 

ikke deaktiveres hvis du vil ha tilgang til all funksjonalitet på nettstedet vårt. Disse 

cookiesene lagrer ikke noen informasjon som kan identifisere deg som person. 

Noen cookies er tilgjengelige for å forbedre brukeropplevelsen din når du besøker 

nettstedet vårt. 

Cookies for tilkoblingskontroll "Session cookies" er laget for å identifisere og 

godkjenne brukeren under besøket på nettstedet. En "øktcookie" inneholder en 
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tilfeldig streng (økt-ID) som er tildelt den besøkende enhet. "Session cookies" 

brukes til å sette inn og huske noen brukerinnstillinger, for eksempel språk eller 

ferdigfylte skjemaer, alt for å lette deg som besøkende. 

 

Tredje part cookies 

Vi bruker analysecookies til å evaluere og vedlikeholde statistikk over våre 

besøkendes generelle oppførsel på nettstedet vårt.  

T eks. 

Hvilke eksterne sider besøkende kommer fra 

Hvilke søkeord som brukes  

Hvilke delsider som besøkes hyppigst 

 

Vi samler statistisk om bruken og oppførselen på nettstedet vårt. Denne 

informasjonen er samlet for å gjøre nettstedet vårt så brukervennlig og relevant 

som mulig for deg som besøkende. All informasjonen samlet for dette formålet er 

samlet på det overordnede nivå og er anonym. 

 

SMC Automation AS-nettstedet bruker Google Analytics og Tag Manager fra 

Google og Hotjar som analyseverktøy, samt ulike sosiale medier-plattformer (se 

"Lenker og eksterne nettsteder").  

 

Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt uten å endre innstillingene dine, antar vi 

at du ikke har problemer med å motta våre cookies. 

 

Lenker og eksterne nettsteder 

Nettstedet www.smc-norge.no gir lenker til andre nettsteder og sosiale medier. 

Selskapet ivaretar personvernet til deg som besøker nettsiden www.smc-

norge.no og følgende sosiale medier-plattformer som selskapet bruker: 

 

LinkedIn 

YouTube 

MyNewsDesk 
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Facebook 

Instagram 

 

Disse personvernreglene gjelder ikke for andre nett steder eller sosiale 

medier, slik at du bør gjennomgå personvernreglene for disse nettstedene 

før du sender inn din personlige informasjon. 


