Personvernerklæring
Harila Gruppen Eiendom beskytter ditt personvern, og med denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg
om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende
lovgivning og personvernregler.
Hvem er ansvarlig for personopplysningene
dine?
Harila Gruppen Eiendom AS, org.nr. 995 916 835, med
adresse Skattørveien 44, 9018 Tromsø og telefonnummer
95 04 75 17 er behandlingsansvarlig for håndteringen av
opplysningene dine i henhold til denne erklæringen.

informasjon om de produktene og tjenestene du har bedt
om fra oss.

Vi behandler personopplysningene dine til
følgende formål ut fra en interesseavveining:

Hvilke personopplysninger behandler Harila?
Personopplysningene vi behandler er de opplysningene som
du har gitt til oss, eller som vi har innhentet fra deg eller en
tredjepart.

• Vi kan komme til å behandle bevegelig materiale fra
overvåkningskameraer som inneholder personopplysninger
om deg når du besøker et av våre anlegg, i
innbruddsforebyggende hensikt. Overvåking skjer bare i
områder som er særskilt utsatte for innbrudd.

Personopplysninger som du har gitt til oss: Dersom du som

For å oppfylle rettslige forpliktelser:

privatperson kjøper, selger eller leier eiendom av oss, vil vi
bruke dine opplysninger i den utstrekning det er nødvendig
for å gjennomføre eiendomstransaksjonen.

Personopplysninger som vi har innhentet fra
deg eller en tredjepart: Vi behandler navnet ditt og personopplysningene dine, telefonnummer og epostadresse,
informasjon om eiendom eller tjenestene du har kjøpt/
leid/solgt eller ønsket opplysning om, samt
betalingsinformasjon (f.eks. kortnummer eller
faktureringsadresse) i den hensikt å administrere vårt
kundeforhold, Vi behandler også disse
opplysningene for å oppfylle våre forpliktelser som følger
av de avtalene du har inngått med oss, og for å gi deg
informasjon om de produktene og tjenestene du har bedt
om fra oss.

Til hvilke formål behandler vi personopplysningene
dine?
All innhenting og behandling av personopplysninger skjer i
den hensikt å administrere og utføre våre forpliktelser
overfor deg, forbedre våre tilbud og tjenester og
kommunisere disse til deg, samt for å ivareta våre
rettigheter og oppfylle våre plikter i henhold til lov eller
avtale.

For å kunne oppfylle vår avtale med deg eller for
å iverksette tiltak på anmodning fra deg før avtale
inngås, behandler vi følgende personopplysninger
til følgende formål:
• Vi behandler navnet ditt og person-opplysningene dine,
informasjon om de produktene eller tjenestene du har
kjøpt/ leid/solgt eller ønsket opplysning om, samt
betalingsinformasjon (f.eks. kortnummer eller
faktureringsadresse) i den hensikt å administrere vårt
kundeforhold, inklusive din betaling. Vi behandler også disse
opplysningene for å oppfylle våre forpliktelser som følger
av de avtalene du har inngått med oss, og for å gi deg

• Vi behandler også opplysningene dine i den grad
behandlingen er nødvendig for å følge gjeldende lovgivning,
myndighetsbeslutning og eventuelle andre rettslige
forpliktelser som er pålagt relevante selskaper i Harilagruppen. For eksempel lagrer vi opplysninger om din avtale
eller transaksjon med oss i den utstrekning det er
nødvendig for å følge gjeldende bokføringslov.
Personopplysningene dine behandles i ulike systemer som
samkjøres.
Hvem kan få tilgang til personopplysningene dine?
Som utgangspunkt behandles opplysningene dine bare av
relevante selskaper i Harila-gruppen. Når vi deler
opplysninger med relevant selskap i Harila gruppen, er
selskapet i de fleste tilfeller databehandler for oss, noe som
innebærer at selskapet behandler dine opplysninger for vår
regning. Vi deler også opplysninger med andre aktører som
er våre databehandlere, f.eks. leverandører som vi leier inn
for datalagring eller annen datahåndtering,
betalingstjenester, distribusjon av varer eller informasjon,
trykk, markedsføring eller analyser. Databehandleren har
ingen egen rett til å bruke eventuelle personopplysninger,
og Harila Gruppen Eiendom eller selskap i Harila Gruppen
inngår databehandleravtalen med leverandøren.

Hvordan beskytter vi personopplysningene
dine?
Vi, og eventuelt våre samarbeidspartnere, har iverksatt
flere sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene
som behandles. Vi har redundante brannmurer med
intelligent inntrengingsbeskyttelse som verner mot
eksterne trusler, for å hindre uautorisert tilgang til våre
nettverk og systemer. Fysisk tilgang til data er
beskyttet via diversifisert skallbeskyttelse der bare
autorisert personale har tilgang, og hvis data flyttes utenfor
vårt datasenter for sikkerhetskopiering, krypteres
informasjonen. Våre ansatte har strenge instrukser om å
håndtere all informasjon i henhold til gjeldende lover, regler
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og policyer. Det er bare personene som trenger tilgang til
systemer der personopplysningene lagres, som gis tilgang,
og alle data er beskyttet med tilgangsregler. Analyser
gjennomføres regelmessig, både internt og eksternt, for å
identifisere og korrigere eventuelle sårbarheter.
Vi og våre samarbeidspartnere behandler som hovedregel
personopplysningene dine bare innen EØS. I de tilfeller der
informasjonen behandles utenfor EØS, gjøres dette bare i
henhold til gjeldende personvernlovgivning.
Hvor lenge lagres personopplysningene dine?
I hvor lang tid Harila Gruppen Eiendom lagrer
personopplysningene dine, er avhengig av hvilket formål
som ligger til grunn for en viss behandling
personopplysningene dine. Vi lagrer ikke opplysningene
dine lengre enn det vi har rett til i henhold til
personvernlovgivningen, annen relevant lovgivning, regler
og retningslinjer fra ulike myndigheter eller anbefalinger fra
bransjeorgan. Nedenfor har vi ført opp noen eksempler på
hvor lenge vi lagrer personvernopplysningene dine.
• Til bokføringsformål lagrer vi, i henhold til gjeldende
bokføringslov, informasjon som kreves om vår avtale med
deg i henhold til slik lov, i den grad vi plikter å gjøre det i
henhold til lov, forordning eller
myndighetsbeslutning.
Hvordan kan du påvirke vår behandling av
personopplysningene dine?
Du har rett til når som helst å innvende mot behandlingen
av personopplysningene dine til direktemarkedsføring eller
profilering. I henhold til gjeldende personvernlovgivning har
du rett til å få tilgang til informasjon om hvilke
personopplysninger vi behandler om deg, samt rett til å be
om retting av personopplysningene dine.
Under visse forutsetninger har du også rett til å
be om sletting eller begrensning av personopplysningene
dine eller innvende mot vår behandling. Du har også rett til,
under visse forutsetninger, å få ut de personopplysningene
du har gitt til oss, i et strukturert, allment benyttet og
maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse til
en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Du har
også rett til å klage til Datatilsynet eller annen kompetent
tilsynsmyndighet som utøver tilsyn over foretakets
håndtering av personopplysninger.
Kontaktinformasjon
Hvis du vil utøve dine rettigheter, kan du sende brev til
Harila Gruppen Eiendom på adressen:
Harila Gruppen Eiendom
v/Personvernombud
Tollbugata 11
9800 VADSØ
Eller sende e-post til: laharila@harila.no
Har du spørsmål angående vår håndtering av
personopplysninger, er du også velkommen til å kontakte
oss på telefon 95 75 75 95 for å snakke med vårt
personvernombud.
_____________

Denne Personvernerklæring er vedtatt av
Harila Gruppen Eiendom AS 20.06.2018.
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