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Kjære Kunde,
Det nye personaldirektivet (GDPR) trådde i kraft 25.mai 2018 i EU og vil også komme til Norge i løpet av 2018. I denne
forbindelse ønsker vi å informere deg om hva slags informasjon vi har lagret om deg/ditt firma og hva vi bruker den til.
Dersom du ikke lenger ønsker å være registrert som kunde hos oss så vennligst ta kontakt og alle dine opplysninger vil bli
slettet. Ta kontakt på følgende e-mail: kontakt@net-as.no
Dersom vi ikke hører noe fra deg så anses det som om vår Personvernerklæring er akseptert.

Som kunde hos oss lagrer vi følgende informasjon:

1. Data
Firmanavn
Organisasjonsnummer
Navn, kontaktperson
Telefonnummer
E-mailadresse
Besøks- og leveringsadresse
Betalingsinformasjon

2. Sikkerhet
Vi beskytter informasjonen om deg/ditt firma sikkert i våre interne systemer.

3. Lagringsperiode
Vi lagrer personlig informasjon så lenge det er nødvendig for å behandle vårt kundeforhold til deg på best mulig måte.

4. Formål
Vi bruker dataene om deg og ditt firma til forskjellige formål:
For å levere bestilte varer og tjenester.
Fakturering
Nyhetsbrev og reklame om våre produkter. Dersom du ikke ønsker dette så kan du avregistrere ved å ta
kontakt på: kontakt@net-as.no
Kontaktinformasjon for spørsmål og informasjon vedr. bestillinger, levering, betaling etc.
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5.Tredjepart
Norsk Energiteknikk AS deler ikke din informasjon med noen tredjepart, annet enn leveringsinformasjon dersom det
benyttes underleverandører.

6. Vår nettside
Vi har en egen nettside som du kan besøke på www.net-as.no
Her vil du finne informasjon om oss og våre produkter og tjenester. Dette er en enkel nettside kun for å informere deg om
hvem vi er og hva vi gjør.
NB! Vår nettside kan inneholde lenker til andre nettsteder. Vi har ingen innflytelse på disse nettstedene og kan ikke
garantere at selskapene behandler data så trygt som vi gjør. Vi anbefaler at du først leser deres personvernregler før du
bruker dem.
Cookies / informasjonskapsler:
Cookies er små informasjonskapsler som lagres i nettleseren din, og som husker hvilke sider du har besøkt. På net-as.no
bruker vi cookies for å se hvordan kundene våre bruker nettsidene våre, slik at vi kan gjøre dem bedre og mer relevante.
Cookies er knyttet til IP-adressen din, og er ikke knyttet til andre personlige opplysninger. Hvis du ikke ønsker at denne
informasjonen skal registreres når du besøker net-as.no, kan du velge dem bort under "Internet options" i nettleseren din.

7. Se, endre, slette data eller andre spørsmål?
Du kan sende oss en forespørsel dersom du ønsker å se, redigere eller slette din personlige data. For eksempel kan du
sjekke om dataene dine er riktige. Ta kontakt ved å sende en e-post til kontakt@net-as.no

8. Klager
Vi vil gjerne høre fra deg dersom du har klager eller er uenig om hvordan vi behandler personlig informasjon.
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