Easytoiletes personvernregler
Kontaktinformasjon
www.easytoilet. no eies og formidles av HAVS, som er den direkte datakontrolleren i forbindelse
med din personlige informasjon, håndtert på dette nettstedet.
Du kan alltid stille spørsmål angående håndteringen av dine personlige informasjoner, enten ved å
skrive til: info@havs.no eller ringe til:
HAVS
Organisasjonsnummer: 925 215 856
Telefon: 97 34 3929
Hvilke personopplysninger blir samlet inn, og hva er grunnen til at vi gjør det?
Kontaktformularer
Når du bruker kontaktskjemaet vårt på www.easytoilet.no, vil vi motta e-postadressen din inkl. det
skriftlige innholdet. Dette gir oss muligheten til å svare på henvendelsen din. Din informasjon og
personopplysninger, vil ikke bli solgt eller gitt videre til utenforstående.
Personlig kontaktinformasjon
Når du handler på www.easytoilet.no, mottar vi din adresse og din kontaktinformasjon.
Disse oplysningerne brukes bare for å kunne levere det du har bestilt og for å kunne skrive en
faktura til deg.
Loven sier, at kontoer må føres i 5 år, noe som også gjelder fakturaen vi sender til
dig.
Deler vi dine data med andre?
www.easytoilet.no videresender IKKE kundenes personopplysninger til andre.
Formidling av dine data til tredjepart, skjer bare under de omstendigheter som omtales senere i dette
dokumentet (for eksempel i forbindelse med betaling via PensoPay)
www.wpvirk.dk som er ansvarlig for å vedlikeholde nettbutikken, har tilgang til alle
informasjon og bare med det formål å forbedre våre kunders opplevelse på nettstedet.
Hvor lenge lagres dataene dine?
HAVS sletter kontinuerlig data som er mer enn 5 år gamle.
Har jeg rettigheter over mine egne data? Ja
Når du er registrert som kunde på www.easytoilet.no, er det en rekke rettigheter vi kan
hjelpe deg med å takle, om du skulle ønske det.
Hvilke rettligheter?
• Du kan når som helst kontakte HAVS og be om innsikt i hvilken personlig informasjoner, vi har
registrert om deg som kunde, hva grunnen er til at vi har disse informasjoner og om vi gir videre
dine personlige informasjoner til andre.
• Du kan når som helst be om at dine personlige opplysninger blir slettet, slik at vi ikke lenger
har dine informasjoner i vort system.
• Om du ønsker å få dine personlige informasjoner opplyst, kan dette gjøres når som helst, du
ønsker det.
• Du har alltid muligheten til å klage over HAVS´ håndtering av dine personlige opplysninger,
også når det gjelder informasjon vi kan bruke til markedsføring.

Mer informasjon
Utlevering av informasjon til tredjepart
Hos HAVS gir vi bare informasjon til tredjepart i forbindelse med valg av betaling
gjennom PensoPay. Når du legger inn din kortinformasjonen, legges den inn i et betalingssystem
som tilhører PensoPay. PensoPay gir ikke denne informasjon videre til tredjepart, i henhold til sine
datasikkerhetsprosedyrer.
PensoPays personvernsregler kan leses HER
HAVS gir eller selger unden ingen omstendigheter dine personlige informasjoner til
utenforstående.
Hvordan vi beskytter dine data
Dine data er beskyttet av at nettstedet vårt blir kryptert med SSL. Vi har videre valgt å legge
serveren på Fastcomet i Nederland, et topp profesjonelt datasenter med høy sikkerhet og
sertifisering i henhold til strenge nederlandske regler.
Link til Fastcomet: https://www.fastcomet.com/contacts
Datasenteret følger alle EUs datasikkerhetsregler.
Hvilke prosedyrer for brudd på data har vi på plass.
Vi rapporterer alle brud på datasikkerheten. Senest 72 timer etter at vi har blitt klar over et brudd på
personopplysningssikkerheten, rapporterer vi bruddet til tilsynsmyndighetene gjennom virk.dk og i
spesielle tilfeller, vil vi informere de berørte parter om bruddets art.
Personverns politikk
Hva vi gjør med din personlige informasjon
For at du skal kunne inngå en avtale med oss på www.easytoilet.no, trenger vi følgende
informasjon:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-postadresse
Vi registrerer dine personlige informasjoner, for å kunne levere varene til deg.
Personopplysningene blir registrert hos Havs og lagret i fem år, hvoretter
informasjonen blir slettet. Når personlig informasjon samles inn via vårt nettsted, sikrer vi at det
skjer ved at du gir ditt samtykke til det, slik at du blir informert om nøyaktigt om
hvilken informasjon som samles inn og hvorfor.
Direktøren og de ansatte på www.easytoilet.no har tilgang til informasjonen som er registrert
om deg.
Datasjefen på www.easytoilet.no er eier David Hav.
Vi lagrer ikke kundeinformasjon kryptert. Imidlertid er all kort- / betalingsinformasjon kryptert.
Vi overfører kundeinformasjon kryptert.
Informasjon som sendes til www.easytoilet.no overføres på ingen måte eller selges til
tredjeparter og vi registrerer ikke personlig sensitiv informasjon.I
Som registrert på www.easytoilet.no har du alltid rett til å innvende mot registreringen.
Du har også rett til innsikt i hvilken informasjon som er registrert om deg.
Du har disse rettighetene i henhold til personvernsloven og henvendelser i forbindelse med dette
sendes til www.easytoilet.no via e-post info@havs.no

Loggstatistikk
Vi bruker loggstatistikk på www.easytoilet.no. Dette betyr, at et statistikksystem samler inn
informasjon som kan gi et statistisk bilde av hvor mange besøk vi har på nettstedet, hvor de kommer
fra og hvor kunden forlater nettstedet igjen.
Loggstatistikken brukes bare med det formål å optimalisere www.easytoilet.no.
Bruker vi Cookies? Ja
Cookies
På www.easytoilet.no brukes informasjonskapsler (cookies) for å optimalisere nettstedet og dets
funksjoner. Dette gjør vi, for å gjøre hvert besøk, så enkelt som mulig for deg.
Du kan når som helst slette cookies fra datamaskinen din, avhengig av nettleser.
I forbindelse med vår bruk av Google analytics bruker vi også cookies.
Hensikten er å ha muligheten til å holde oss informert om besøk på www.easytoilet.no
Mulighet for å klage
Hvis du ikke er enig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du gjerne kontakte oss.
Klage til det danske personvernbyrået:
Du kan også velge å inngi en klage til det danske databeskyttelsesbyrået:
Borgergade 28, 5. etasje
1300 København K
Danmark
Telefon 33 19 32 00
E-post: dt@datatilsynet.dk

