
 

Personvernerklæring for Kunder 
 

Øystein Lunde AS (organisasjonsnummer 970 934 812) ønsker å forsikre deg 

om at dine personopplysninger blir håndtert i henhold til den enhver tid 

gjeldende personvernlovgivning, når du tar kontakt med oss for å bestille varer. 

 

Øystein Lunde AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Det betyr at 

Øystein Lunde AS er ansvarlig for behandlingen av og sikkerheten for dine personopplysninger. Hvis 

du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene, ønsker å utøve dine rettigheter (se 

under) og/eller blir oppmerksom på brudd eller potensielle brudd på lovgivningen, kan du kontakte 

Øystein Lunde AS via e-post: post@olunde.no. Brev: Jarenvegen 67, 2770 Jaren. Tlf 61 32 77 70. 

 

Formålet med og rettslig grunnlag for behandlingen av dine 

personopplysninger 

Din arbeidsgiver, du selv (enkeltmannsfirma, privatkunde) har inngått en avtale med 

Øystein Lunde AS om kjøp av produkter av Øystein Lunde AS, enten pr. telefon, e-post 

eller andre kanaler. 

Behandlingen av dine personopplysninger er basert på en interesseavveining. Det er nødvendig for 

Øystein Lunde AS å behandle dine personopplysninger for å gjennomføre ordren til deg som vår 

kunde. Dine personopplysninger kan bli registrert i dokumenter/forretningstransaksjoner som f.eks. 

ordrer, ordrebekreftelser, fakturaer og pakksedler. 

 

Hvilke opplysninger samles inn 

Personopplysninger vi registrerer, kan inneholde: 

• Fornavn 

• Etternavn 

• Telefon/Mobil 

• Postadresse 

• Leveringsadresse 

• E-post 
 

 
Lagring av dine personopplysninger 
 
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål  

mailto:post@olunde.no


 
personopplysningene ble samlet inn for. 
 
Oppbevaring av enkelte dokumenter/transaksjoner er vi imidlertid forpliktet til å lagre lenger, som 
følge av våre forpliktelser etter norsk regnskapslov, og slike dokumenter slettes i tråd med gjeldende 
regnskapslovgivning. 

 
 
Overføring av personopplysninger til tredjepart 
 
Vi overfører ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig 
grunnlag for slik utlevering. 
I vårt ERP system lagres dine personopplysninger hos vår IT-driftsleverandør Azets Insight AS, og de 
lagrer dine personopplysninger innenfor EU/EØS. De kan ikke bruke dine personopplysninger for 
andre formål enn det som følger av avtalen. 
Øystein Lunde AS vil ikke overføre dine personopplysninger til andre selskaper enn det som er nevnt. 

 
 
Dine rettigheter 
 
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg, 
dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette 
innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet, dersom vilkårene for dette er oppfylt. 
 
Når behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. 

 
 
Klage til datatilsynet 
 
Du har rett til å klage til datatilsynet, f. eks. dersom du mener at vår behandling av 
personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet over eller at vi på andre måter, bryter 
personvernlovgivningen. 
Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du her: https://www.datatilsynet.no/ 

 
 
Endringer av personvernerklæringen 
 
Dersom det er behov for å gjøre endringer i personvernerklæringen, f. eks. pga endringer i 
regelverket eller endringer i vår behandling, så vil vi gjøre deg oppmerksom på disse endringene via 
vår nettside eller ved bruk av din kontaktinformasjon. 
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