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Om behandlingsansvarlig 

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som registreres i forbindelse 
med ditt forhold til Kvænangen Kraftverk AS (KK) som er behandlingsansvarlig for 
personopplysninger som samles inn. Kontaktopplysninger finner du på www.kvenkraft.no 

Sist endret: 25. juni 2018 

1. Formålet med å samle inn personopplysninger 

For å kunne ha kontakt med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere som i 
hovedsak er bedrifter så trenger KK personopplysninger for deg som representerer en av 
disse. Formålet med å behandle personopplysningene er for å kunne ha ta kontakt ved behov. 
Slik ivaretar vi både dine, den du representerer og våre interesser. 

Behandlingen av dine personopplysninger skjer i tråd med samtykkene du har gitt og blir 
behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre 
relevante lover. 

2. Hvilke opplysninger samles inn  

KK behandler personopplysninger som du har oppgitt når du har vært i kontakt med oss og da 
trenger vi navn, adresse, mobiltelefonnummer og epostadresse. 

3. Hvordan vi benytter dine opplysninger  

Vi benytter personopplysningene du selv har oppgitt for å kunne oppfylle våre avtaler med 
deg og/eller den bedriften du representerer. Det gjelder for eksempel leverandører av vare 
som KK kjøper der du er kontaktperson. 

4. Hvem deler KK opplysninger med (utlevering)  

Personopplysninger som du registrerer hos KK utleveres ikke til andre virksomheter eller 
organisasjoner uten at du har gitt et frivillig, aktivt og informert samtykke til utlevering.  

5. Hvem behandler dine personopplysninger (databehandlere og underdatabehandlere)  

KK benytter seg av manuell registrering av personopplysninger og det er dersom det er behov 
for at andre behandler personopplysningene så reguleres det av en Databehandleravtale 
inngått mellom KK og gjeldende leverandører. 

6. Endringer  

KK kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på 
grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. 
Ved endringer som krever ditt samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når vi er 
kontakt med deg. 
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7. Dine rettigheter  

Du kan når som helst gi beskjed om endring i dine kontaktopplysninger eller trekke tilbake 
samtykke til kommunikasjon. Ønsker du å få tilsendt alle personopplysninger KK har lagret 
om deg må du kontakte KK. Dersom du vil kreve at dine personopplysninger skal bli slettet, 
kan du kontakte KK. 

Dersom du krever dataportabilitet, som er retten til å ta med seg egne personopplysninger til 
en annen virksomhet, gjelder denne retten kun personopplysninger som du selv har gitt til 
KK. Det vil si kontaktinformasjonen din. 

8. Sletting av personopplysninger 

KK lagrer kontaktinformasjon og sakshistorikk så lenge du eller den bedrift du representerer 
har en relasjon til oss. Dersom du ikke lenger har en relasjoner til oss eller den bedrift du 
representerer kan du be om at personopplysningene slettes. 

9. Kundeservice 

Har du spørsmål om dine personopplysninger eller ønsker innsyn, ta kontakt med KK. 
Kontaktopplysninger finner du på www.kvenkraft.no 

10. Personvernombud 

Har du spørsmål om eller er uenig i hvordan KK AS behandler personopplysninger, kan du ta 
kontakt med KK. 

Du kan klage på hvordan KK AS behandler dine personopplysninger til Datatilsynet: 
e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00. 


