Personvernerklæring for
Helgesen Tekniske Bygg AS
Kategorier av personopplysninger som lagres
Ansatte og innleide
Opplysninger om ansatte som lagres, er opplysninger HTB trenger for å ivareta de plikter vi har som
arbeidsgiver. Ansatte får informasjon om dette når det starter sitt ansettelsesforhold i HTB.
Medarbeidere som er ansatt når GDPR trer i kraft vil få et eget informasjonsskriv om dette.

Eiere og styremedlemmer
Opplysninger som lagres om eiere og styremedlemmer, er kun opplysninger vi trenger for å møte
offentlige krav rette mot aksjeselskaper.

Kunder
Informasjonen vi lagrer om enkeltpersoner hos kundene er kun kontaktinformasjon som navn,
telefon nummer og email.
I tillegg er HTB pålagt å registrere hvem som oppholder seg på byggeplassen til enhver tid. Alle som
er på byggeplassen, inklusive representanter fra byggherren, må registrere seg inn og ut ved hjelp
HMS kort for bygge- og anleggsnæringen i Norge.

Leverandører og underentrepenører
Informasjonen vi lagrer om enkeltpersoner hos leverandører og underentrepenører er kun
kontaktinformasjon som navn, telefon nummer og email.
I tillegg er HTB pålagt å registrere hvem som oppholder seg på byggeplassen til enhver tid. Alle som
er på byggeplassen, inklusive representanter fra leverandører og underentrepenører, må registrere
seg inn og ut ved hjelp HMS kort for bygge- og anleggsnæringen i Norge.

Brukere av HTB sin nettside
HTB benytter ikke informasjonskapsler på nettsiden, og ingen opplysninger om de som er inne på
HTB sine nettsider blir lagret.

Behandlingsansvarlige hos HTB
IKT ansvarlig hos HTB er IKT leder Roger Helgesen. Behandlingsansvarlige for de enkelte gruppene er:
•
•
•
•

Ansatte og innleide: Administrasjonsansvarlig Vivian Jacobsen.
Eiere og styremedlemmer: Administrasjonsansvarlig Vivian Jacobsen.
Kunder: IKT leder Roger Helgesen.
Leverandører og underentrepenører: IKT leder Roger Helgesen.

Deling av opplysninger med tredjepart
HTB deler ikke opplysninger om ansatte, eiere og styremedlemmer, kunder eller leverandører mad
andre selskaper.

Behandlingsgrunnlag og formål.
Ansatte og innleide
Opplysninger om ansatte og innleide er hjemlet i ansettelsesavtalen og norske lover. Formålet med å
lagre opplysningene å ivareta de plikter HTB har som arbeidsgiver.
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Helgesen Tekniske Bygg AS
Eiere og styremedlemmer
Opplysninger som lagres om eiere og styremedlemmer er hjemlet i norske lover og er opplysninger vi
trenger for å møte offentlige krav rette mot aksjeselskaper.

Kunder
Informasjonen vi lagrer om enkeltpersoner hos kundene er kun kontaktinformasjon som navn,
telefon nummer og email. Grunnlaget for å lagre disse opplysningene er Kontrakter eller
intensjonsavtaler.
I tillegg er HTB pålagt i byggherreforskriften å registrere hvem som oppholder seg på byggeplassen til
enhver tid. Disse opplysningene skal lagres i 6 måneder.

Leverandører og underentrepenører
Informasjonen vi lagrer om enkeltpersoner hos leverandører og underentrepenører er kun
kontaktinformasjon som navn, telefon nummer og email.
I tillegg er HTB pålagt i byggherreforskriften å registrere hvem som oppholder seg på byggeplassen til
enhver tid. Disse opplysningene skal lagres i 6 måneder.

Sletting av personopplysninger
I henhold til personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 vil vi ikke lagre dine personopplysninger
lenger enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen.

Ansatte og innleide
Opplysningene om ansatte lagres så lenge en er ansatt. Når en Medarbeider slutter, er det noen
opplysninger vi fremdeles oppbevarer. Dette er beskrevet nærmere i informasjonen som den enkelte
mottar.

Eiere og styremedlemmer
Oppbevaring og sletting av opplysninger om eiere og styremedlemmer følger offentlige krav.

Kunder
Opplysninger om enkeltpersoner hos kunden oppbevares så lenge kundeforholdet varer. I tillegg vil
opplysninger om enkeltpersoner hos kunden i forbindelse med det enkelte prosjekt, bli oppbevart så
lenge dokumentasjon om prosjektet oppbevares.

Leverandører og underentrepenører
Opplysninger om enkeltpersoner hos leverandører og underentrepenører oppbevares så lenge
kundeforholdet varer. I tillegg vil opplysninger om enkeltpersoner hos leverandører og
underentrepenører i forbindelse med det enkelte prosjekt, bli oppbevart så lenge dokumentasjon om
prosjektet oppbevares.

Informasjonssikkerhet
HTB har en egen prosess for GDPR i ledelses systemet for å sikre at personopplysninger styres,
oppbevares og slettes korrekt.
I tillegg har HTB gjennomført en GDPR karlegging av alle personopplysninger vi lagrer.
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HTB benytter forskjellige IT systemer i drift av selskapet. Dette er systemer for ledelse, HR, lønn,
økonomi og fakturering osv. HTB har inngått databehandleravtaler med alle selskaper som leverer
disse IT systemene. I avtalene er sletterutinene beskrevet, slik at dine personopplysninger slettes hos
tredjeparter når det ikke lenger er noe grunnlag for oppbevaring.

Rettigheter for den registrerte
Du har en rekke rettigheter overfor oss som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Du har blant annet:
• Rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1 /GDPR artikkel 15),
• Rett til å fremme en innsigelse (personopplysningsloven § 1 GDPR artikkel 21)
• Rett til å be om korrigering av opplysninger (personopplysningsloven § 1/ GDPR artikkel 16)
• Rett til å få dine personopplysninger slettet eller at behandlingen begrenses
(personopplysningsloven § 1/ GDPR artikkel 17 og 18)

Klage
Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Vi oppfordrer
deg likevel til alltid å ta kontakt med oss først.

Endringer i erklæringen
HTB forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er
gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som
eksisterende informasjon oppbevart av HTB. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert
ved å se “Godkjent dato” nederst på denne siden.

HTB sin kontaktinformasjon
Spørsmål og kommentarer til personvernerklæringen kan rettes til kontakt@htb.noeller skriftlig til
adressen under:
Helgesen Tekniske Bygg AS,
Valestrandsfossen
5281 Valestrandsfossen
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