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Personopplysningsloven med personvernforordningen 
 
 
EU strammer reglene for hva som anses som persondata, samt kravene til hvordan vi som 
virksomhet skal behandle personopplysninger. 
 
Det er viktig for oss at våre ansatte og samarbeidspartnere er sikre på hvordan vi oppbevarer og 
bruker persondata. Samtidig vil vi understreke at det ikke er et krav om innhentning av samtykke, 
når det lovlig kan begrunnes hvorfor vi innhenter persondata. Eksempler er persondata i forbindelse 
med lønnsbehandling, bank og forsikring. 
 
Dog er det viktig at understreke at det er kun medarbeidere som har et reelt behov for at få adgang 
til dine persondata for at utføre sine arbeidsoppgaver som har adgang til denne informasjonen. 
 
Vi vil sikre oss med databehandleravtaler med de selskapene vi benytter som behandler 
medarbeidernes persondata.  hvorfor vi kort har beskrevet hvordan vi oppbevarer persondata. 
 

▬▬●▬▬ 
 
ERP 
Alle UN ansatte er registrerte med navn i vårt ERP system. Dette er på grunn av innsettelse av 
referensefelter i de forskjellige moduler som ordre, innkjøp etc. 
C5 brukes ikke til lønnskjøring derfor lagres ikke persondata som personnummer etc i systemet. 
Finans modulen har begrenset tilganger, og her forekommer det ikke lagring av persondata. 
 
Lønnssystem 
I forbindelse med lønnsutbetalinger er det nødvendig med persondata i form av blant annet 
personnummer. I denne forbindelse er det utarbeidet en databehandleravtale. Persondata på papir 
som p.t. oppbevares i ringpermer skal etter den 25. mai 2018 oppbevares i avlåst skap. 
Persondata oppbevares elektronisk på server. Kun de medarbeidere som har et reelt behov for at få 
adgang til dine persondata for at utføre deres arbeid har adgang til disse. 
Ansatte som får utlevert mobiltelefoner, dieselkort og kredittkort underskriver i den forbindelse en på 
Tro- og ære erklæring for bruk av utstyr og kort. Vi som arbeidsgiver innhenter en erklæring om 
samtykke fra våre medarbeidere, i den forbindelsen vil personnummer være anført Tro- og ære 
erklæringen. 
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Administration 
I UN er det utarbeidet en telefon-, mail- og adresseliste. Disse lister er tiltenkt kun til internt bruk, og 
må derfor ikke utleveres til tredje part. Samme er gjeldende for visittkort. 
 
Samme er gjeldende for visittkort med persondataopplysninger. Disse overdrages ikke til tredje part 
uten samtykke. 
 
Kvalitetsstyringssystem 
I vårt kvalitetsstyringssystem er den enkelte medarbeider registrerte med navn og ansettelses dato. 
Her er det også registrert fødselsdager og jubileer. 
I systemet vil det også bli registrert nærmeste pårørende, hvis den ansatte har gitt sitt samtykke til 
dette. 
 
CRM system 
I vårt CRM system er firmaopplysninger registrert med kontaktopplysninger på våre respektive 
samarbeidspartnere. Disse er registrert med firmanavn, personnavn, firma adresse samt firma 
telefonnumre og e-post adresse. 
Disse opplysninger brukes ene og alene til samhandel og videregis ikke under noen omstendighet 
til tredje part. 
 
Forsikring 
I forbindelse med innmelding i firmaets helseforsikring, skal personnummer opplyses. 
Helseforsikringen tegnes i Codan eller Tryg, og forsikringsselskapet er således dataansvarlig for 
behandling av personopplysninger når de utøver sin forsikringsvirksomhet innenfor sine 
konsesjonsrammer. 
 
Nedenstående eksempel er hentet direkte fra Codan’s hjemmeside: 
 
CITAT: 
Codan er dataansvarlig 
 
Grunnet EU’s nye persondataforordning (GDPR) mottager vi i øyeblikket mange henvendelser om, 
hvordan Codan behandler kundenes personopplysninger samt spørsmål om hvorvidt vi bør inngå 
en databehandleravtale med dem vi forsikrer.  
 
Codans kunder – både privatkunder og virksomhetskunder - skal ikke inngå en databehandleravtale 
med Codan. Forsikringsselskaper anses for at være dataansvarlig for behandlingen av 
personopplysninger når behandlingen skjer som et ledd i forskingsøyemed. 
 
Etter personvernloven og EU’s persondataforordning er den dataansvarlige den som alene eller 
sammen med andre avgjør til hvilke formål og med hvilke hjelpemidler der må foretas behandling av 
personopplysninger. 
 
Codan utøver forsikringsvirksomhet i overensstemmelse med våre konsesjonsrammer. Det bety at 
når vi utøver forsikringsvirksomhet innenfor disse rammer er det Codan som står ansvarlig og 
bestemmer til hvilke formål og med hvilke hjelpemidler det skal foretas behandling av 
personopplysninger. Kundene er således uten direkte innflytelse for så vidt angår formål og 
hjelpemidler selv om kundene har visse rettigheter. For eksempel hvis en kunde benytter seg av sin 
rettighet om sletting (the right to be forgotten) kan ikke Codan etterleve denne rettighet da det ved 
lov er pålagt å lagre visse personopplysninger for dokumentasjon. 
 
 



Personopplysninger behandles på sikker vis 
 
Som beskrevet ovenfor utøver Codan forsikringsvirksomhet innenfor sine konsesjonsrammer, det vil 
si at vårt arbeid er underlagt regulere kontroller. Codan behandler alle personopplysninger på sikker 
vis og er ansvarlig for sikker behandling af data. 
CITAT slut: 
 
Markedsføring 
Hvis det i forbindelse med markedsføring gjennom reklame og artikler vises bilder og/eller videoer 
av ansatte og/eller kunder/leverandører, skal det på forhånd innhentes erklæring om samtykke.   
 
Cookies 
Vår hjemmeside fungerer best hvis du tillater bruk av cookies. Cookies kan inneholde persondata, 
men kan også inneholde kun ren teknisk informasjon. Når du besøker vår hjemmeside setter vi med 
din tillatelse ‘accept’ cookies på din datamaskin. En cookie er en liten tekstfil som sendes fra web-
serveren til nettleseren (eksempelvis Chrome eller Internet Explorer). Denne cookien gjør det mulig 
for hjemmesiden eller serveren å samle inn spesifikk, men begrenset informasjon fra nettleseren om 
den besøkende. 
Vi registrerer for eksempel hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker på 
hjemmesiden, din IP-adresse, og informasjon om din datamaskin. Formålet er å optimere 
brukeropplevelsen og hjemmesidens funksjon, utarbeide statistikk over bruk av hjemmesiden. 
 
Kontakt via vår hjemmeside 
Hvis du kontakter oss for eksempel om en ordre, en forespørsel eller en klage, behandler vi dine 
identifikasjons opplysninger som eksempelvis navn, e-post adresse, samt evt. persondata om deg 
som du selv legger inn ved din henvendelse. Formålet er kundeservice kan besvare forespørsler, 
videre håndtering av klager og videre behandling av din henvendelse. Vårt grunnlag kan være i 
avtalen med deg som kunde, vår legitime interesse i å forsvare oss mot et eventuelt rettskrav eller 
gjøre et rettskrav gjeldende, og/eller utføre våre plikter i henhold til lovverket. 
 
Endringer i Persondatapolitikken 
Vi forbeholder oss rett til på ethvert tidspunkt å endre persondatapolitikken. Vi gir i så fall beskjed på 
vår hjemmeside med et passende varsel og/eller på de enkelte tjenester vi bruker når dette er 
relevant. 
Den til enhver tid gjeldende politikk og villkår er tilgjengelig på hjemmesiden og de relevante 
tjenester. 


