Interiørcoach AS
Personvernerklæring
1. Innledning
Interiørcoach AS er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EU’s
personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).
Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi
bruker dem og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.
2. Hvem er vi?
Interiørcoach AS er et firma som bidrar med planlegging og rådgivning innen interiør,
fargeveiledning, belysningsplanlegging, møbleringsplaner, boligstyling før salg samt andre tjenester
som omhandler planlegging og gjennomføring av innredningsprosjekter både til offentlig og
privatpersoner.
3. Typer personopplysninger
Vi samler inn spesifikke personopplysninger etter oppdragsavtale/kontakt med våre kunder, deres
ansatte og øvrige samarbeidspartnere. Dette kan være navn, fødselsdato, kjønn, adresse, telefon, epostadresse, leverandørinfo, prosjekttegninger og annen relevant info i forbindelse med oppdraget.
4. Hensikt
Vi behandler dine personopplysninger i rekrutterings- og utviklingsøyemed, for å kunne gi et
vellykket resultat og produkt som vi tilbyr i samsvar med den avtalen vi har med våre kunder, eller
deg direkte. Dette innebærer å:
• Levere referanserapporter
• Bistå med individuelle utviklingsplaner. I tillegg benytter vi deler av informasjonen i
markedsføringsøyemed til kunder og potensielle kunder, og gjør dette i forbindelse med
utsendelse av informasjon om Interiørcoach AS sine produkter og tjenester, samt invitasjoner
til møter og andre relevante arrangementer. Du kan når som helst reservere deg mot dette
ved å kontakte oss pr telefon eller e-post.
5. Lagring og oppbevaring av personopplysninger
Vi oppbevarer saksdokumenter i vårt elektroniske og analoge arkiv, hvor de oppbevares i inntil 10 år
etter at oppdraget er avsluttet. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig, all den
tid det kan komme opp spørsmål eller en tvist i ettertid hvor den informasjonen som er laget på en
sak igjen kan bli aktuell.
6. Mottakere av dine personopplysninger
Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom
personopplysningene er lagret hos dem, eller på annen måte er tilgjengelig for dem iht. kontrakten
med oss. Leverandørene agerer i henhold til databehandleravtale og etter vår instruks. Vi deler ikke
dine personopplysninger med spesifikke tredjeparter eller personer, med unntak dersom det er gjort
en konkret avtale om dette eller gitt samtykke til referanseinnhenting.

7. Hjemmel for å samle inn personopplysninger
Vi vil innhente samtykke direkte fra deg til behandlingen av personopplysninger, eller indirekte via
våre samarbeidspartneres samtykkeerklæringer. Informasjon om hva du samtykker til vil fremkomme
utvetydig der personopplysningene gis.
8. Dine informasjonskrav
Du skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Dette skrivet er
derfor tilgjengelig på vår nettside. Som registrert har du rett til:
• å få innsyn i de personopplysningene om deg som vi behandler (artikkel 15, EU-forordning
2016/679)
• å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes
eller fjernes (artikkel 16 og 17, EU-forordning 2016/679)
• å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell
profilering
• å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene du har gitt oss
• å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en
annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet), artikkel 20, EU-forordning 2016/679)
• å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av
personopplysninger
• å klage til Datatilsynet www.datatilsynet.no direkte, dersom du anser at behandlingen av
dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk
9. Endringer i personvernerklæringen
Nødvendige endringer vil kunne finne sted i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon vil
alltid finnes på våre hjemmesider.
10. Kontaktperson
Dersom du har spørsmål eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter knyttet til personopplysninger
kan du kontakte:

Marte Utenhå
Interiørcoach AS
Tlf: +47 917 93 757
E-post: marte@interiorcoach.no

