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Kährs Groups personvernpolicy
Behandling av personopplysninger
Kährs Group verner om din personlige integritet, og i denne informasjonsteksten forklarer vi hvordan
Kährs Group samler inn og bruker dine personopplysninger. Teksten beskriver også dine rettigheter
overfor oss samt hvordan du kan gjøre rettighetene gjeldende. Har du spørsmål om integritets- og
personvern, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til dataskydd@kahrsgroup.com.

Hva menes med personopplysninger?
Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til din person. Det
kan være selvfølgelige opplysninger som ditt navn eller personnummer, men også opplysninger
som f.eks. matrikkelbetegnelse eller telefonnummer. Også bilder er en form for personopplysning
dersom du tydelig kan ses på bildet.

Hva innebærer behandling av personopplysninger?
Med behandling menes alt vi i Kährs Group gjør med dine personopplysninger, f.eks. innsamling,
sortering eller bearbeiding av personopplysninger.

Hvordan samler vi inn personopplysninger om deg?
I Kährs Group kan dine personopplysninger f.eks. bli registrert når du ber om å motta vårt nyhetsbrev
eller oppretter en konto på vårt nettsted for å kunne bruke våre nettbaserte tjenester. Når du sender
e-post, bestiller informasjonsmateriale, kommer med synspunkter eller stiller spørsmål via e-post,
sosiale medier eller bruker en annen nettbasert tjeneste, kan dine personopplysninger bli registrert.
Vi kan registrere opplysninger som innhentes fra eksterne kontaktdatabaser og PR-tjenester. Vi
kan også registrere personopplysninger innhentet fra Kährs Groups samarbeidspartnere, f.eks.
forhandlere.
Vi kan også samle inn skogseieres adresser innhentet fra en tredjepart. Vi registrerer informasjon
fra de som melder inn salg og leverer tømmer til vår virksomhet.
Husk at du ikke må sende personvernsensitive opplysninger til oss via e-post og sosiale medier
– dette er ikke en sikker måte å overføre informasjon på. Personvernsensitive opplysninger er
for eksempel informasjon om etnisk opprinnelse, religion eller politisk oppfatning, helsetilstand,
personnummer eller fagforeningsmedlemskap. Har du behov for å sende personvernsensitive
opplysninger, ber vi om at du bruker kryptert overføring. For å få hjelp med dette kan du kontakte
vårt personvernombud på dataskyddsombud@kahrsgroup.com.

Hvem har ansvaret for personopplysningene?
Kährs Holding AB (publ), «Kährs Group», er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine
personopplysninger, ettersom det er vi bestemmer midlene for og formålet med behandlingen. Vi
bruker også databehandlere (eksterne leverandører) som hjelper oss med behandlingen. Du kan
lese mer om dette under «Hvem kan se dine personopplysninger?».
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Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?
For at Kährs Group skal kunne tilby sine tjenester og oppfylle sine forpliktelser overfor deg, må
vi behandle opplysninger om deg. I hele behandlingen av personopplysninger sørger vi for at
din personlige integritet beskyttes. Nedenfor beskriver vi formålene som Kährs Group behandler
personopplysninger for, det rettslige grunnlaget for behandlingen i henhold til personvernlovgivningen,
og hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene. Kährs Group bruker ikke personopplysninger for
profilering eller for å ta automatiserte avgjørelser. Med automatiserte avgjørelser menes at dine
personopplysninger brukes for å ta avgjørelser uten menneskelig påvirkning, f.eks. ved hjelp av et
program som tar avgjørelser basert på en algoritme.
Hvorfor behandler vi
personopplysninger?

Rettslig
grunnlag

For å administrere
forretningsrelasjoner i forbindelse
med innkjøp og salg av varer og
tjenester, slik at vi kan oppfylle våre
avtale- og lovfestede forpliktelser.

Kontraktuelle
forpliktelser.
Følge gjeldende
lovgivning.

Lagringstid
Så lenge det er nødvendig for å kunne
oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser,
og så lenge det kreves i henhold til
lovbestemte lagringstider.

For å informere kunder om våre
Kontraktuelle
produkter og tjenester via nyhetsbrev forpliktelser.
og e-post.
Berettigede
interesser.

Så lenge det er nødvendig for å oppfylle
våre kontraktuelle forpliktelser, og/eller
så lenge vi anser at vi har en berettiget
interesse av behandlingen. Revidering og
sletting av sendelister skjer løpende eller
ved at man selv sier opp et abonnement
på et nyhetsbrev («opt-out»).

For å informere andre berørte parter
som ikke har en avtaleregulert
relasjon til Kährs Group, f.eks.
arkitekter, designere, skribenter,
om våre produkter og tjenester via
nyhetsbrev og e-post.

Berettigede
interesser.

Så lenge vi anser at det finnes en
berettiget interesse for informasjon om
Kährs Groups produkter. Revidering og
sletting av sendelister skjer løpende eller
ved at man selv sier opp et abonnement
på et nyhetsbrev («opt-out»).

For å informere skogeiere om Kährs
Groups behov for å kjøpe tømmer,
via nyhetsbrev og andre utsendelser.
Kontaktinformasjon kan innhentes
gjennom kjøp av adresselister.

Berettigede
interesser.

Kontaktinformasjonen revideres løpende,
og sletting skjer hver 36. måned.

For å kunne yte adekvat service ved
kontakt for å få informasjon, bestille
prøver, trykksaker eller lignende.

Berettigede
interesser.

Opplysninger som brukes for å utføre den
etterspurte tjenesten, lagres i høyst 36
måneder. E-postadresser kan overføres til
en sendeliste for nyhetsbrev der det gis
mulighet til å si opp abonnementet («optout»).

For å kunne yte adekvat service når
noen kontakter oss med spørsmål,
synspunkter eller i forbindelse med
reklamasjon.

Følge gjeldende
lovgivning.

Så lenge en sak pågår. Ved en
reklamasjonssak kan personopplysninger
lagres frem til garantiperioden er utløpt.

Kontraktuelle
forpliktelser.

Berettigede
interesser.
Kontraktuelle
forpliktelser.

For å tilby våre forretningspartnere
/ profesjonelle kunder adekvat og
relevant service ved bruk av vår
kundeportal Kährs Direct.

Oppfylle våre
kontraktuelle
forpliktelser.
Berettigede
interesser.

Så lenge det er nødvendig for å kunne
oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser,
og så lenge det kreves i henhold til
lovbestemte lagringstider.
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For å følge opp og koordinere
arbeidet med kommersielle prosjekter
kan vi lagre kontaktinformasjon om
deltakere og interessenter i CRMsystemer.

Oppfylle våre
kontraktuelle
forpliktelser.
Berettigede
interesser.

Opplysningene kan også brukes for å
sende ut nyhetsbrev og informasjon
om våre produkter og tjenester.

For å rekruttere medarbeidere til
stillinger i vår virksomhet samler vi
inn informasjon fra arbeidssøkere.

Berettigede
interesser.
Følge gjeldende
lovgivning.

Så lenge det er nødvendig for å kunne
oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser,
og så lenge det kreves i henhold til
lovbestemte lagringstider.
Kontaktlister for nyhetsbrev lagres så
lenge det finnes en berettiget interesse
for våre produkter. Revidering og sletting
av sendelister skjer løpende eller ved at
man selv sier opp et abonnement på et
nyhetsbrev («opt-out»).
Personopplysninger som innhentes i
forbindelse med rekruttering, lagres så
lenge rekrutteringen pågår, og deretter i
høyst et år for oppfølging.

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?
Vi beholder bare personopplysninger dersom det finnes et formål med å beholde opplysningene. Vi
plikter dessuten å beholde personopplysninger i en viss tid i henhold til krav i forskjellige lover og
forskrifter, f.eks. regnskapsloven.

Hvem kan se dine personopplysninger?
Dine personopplysninger er bare tilgjengelig for personer som trenger dem for å kunne utføre sine
arbeidsoppgaver. Vi kan også utlevere opplysninger om deg til andre selskaper i Kährs Group, til
eksterne markedsføringsselskaper, forhandlere, transportselskaper eller andre samarbeidspartnere
dersom det kreves for å oppfylle våre forpliktelser i avtaler og oppdragsbeskrivelser, og for å yte
forventet service ved kontakt med Kährs Group. Kährs Group kan dessuten utlevere nødvendig
informasjon til forskjellige myndigheter, f.eks. politiet, skattemyndighetene eller andre myndigheter,
dersom vi har en lovfestet plikt til å gjøre det.

Hvor behandler vi dine personopplysninger?
Kährs Group gjør sitt ytterste for alltid å behandle dine personopplysninger i EØS (Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde). I visse situasjoner kan opplysningene imidlertid bli overført til,
og behandlet i, land utenfor EØS, ettersom en del av våre leverandører eller underleverandører er
internasjonale organisasjoner. Kährs Group vil treffe alle rimelige rettslige, tekniske og organisatoriske
tiltak for å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker måte og med et tilstrekkelig
beskyttelsesnivå, både i og utenfor EØS. Vil du vite om dine personopplysninger overføres til land
utenfor EØS, og hvor, kan du kontakte vårt personvernombud på dataskyddsombud@kahrsgroup.
com.

Dine rettigheter i henhold til personvernforordningen
Alle enkeltpersoner eier sine egne personopplysninger, og du som enkeltperson har derfor
visse rettigheter som Kährs Group plikter å overholde under visse omstendigheter. Ifølge
personvernforordningen kan du gjøre gjeldende de rettighetene som beskrives nedenfor. Det gjør
du ved å kontakte dataskydd@kahrsgroup.com. For å gjøre gjeldende dine rettigheter må du først
identifisere deg, og det gjør du ved å svare på noen kontrollspørsmål fra våre medarbeidere.
•

Rett til innsyn

Ifølge personvernforordningen har du alltid rett til å få vite hvilke personopplysninger som Kährs
Group har registrert om deg. Dersom du sender en forespørsel til dataskydd@kahrsgroup.com, vil
Kährs Group sende deg et registerutdrag som inneholder de personopplysningene om deg som vi
behandler, samt en tekst som beskriver hvordan vi behandler personopplysningene. Normalt vil du
motta et slikt registerutdrag innen høyst én måned.
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•

Rett til retting og begrensning

Dersom du mener at en personopplysning om deg er feil eller misvisende, kan du be om at den
rettes eller brukes på en mer begrenset måte i visse tilfeller. I slike tilfeller kontakter du dataskydd@
kahrsgroup.com og forklarer hva du mener er feil, og hvorfor.
•

Rett til sletting («rett til å bli glemt»)

• Du har rett til å be om å få slettet personopplysninger om deg som lagres av Kährs Group,
såfremt minst ett av følgende vilkår er oppfylt:
• Opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for.
• Behandlingen er basert på samtykke, og du trekker tilbake ditt samtykke.
• Behandlingen skjer for formål knyttet til direkte markedsføring, og du protesterer mot at
opplysningene behandles for nevnte formål.
• Du protesterer mot behandling av personopplysninger som er basert på en interesseavveining
(som er nødvendig for å kunne bruke det rettslige grunnlaget «berettiget interesse»), og det ikke
finnes berettigede grunner som veier tyngre enn din interesse.
• Personopplysningene er blitt behandlet ulovlig.
• Sletting kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse.
Du har derimot ikke rett til å få dine personopplysninger slettet dersom Kährs Group for eksempel:
trenger å behandle personopplysningene for å utføre en oppgave innenfor rammen av en
avtalerelasjon med deg, for arkivformål, for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet, for å
oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å forsvare rettskrav.
•

Rett til dataportabilitet

Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et alminnelig anvendt, strukturert
og maskinlesbart format og til å få dine personopplysninger overført til en annen organisasjon
(dersom det er teknisk mulig) dersom behandlingen er basert på samtykke eller på en avtale og
skjer automatisert (ved hjelp av IT-midler). Vil du vite mer, kan du kontakte vårt personvernombud
på dataskyddsombud@kahrsgroup.com.
•

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot Kährs Groups behandling av dine personopplysninger. Du kan når
som helst protestere mot direkte markedsføring, og da vil Kährs Group slutte med markedsføringen.
Du kan også inngi klage til vedkommende personvernmyndighet.

Kontaktopplysninger
Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger er Kährs Holding AB (publ).
Organisasjonsnummer: 556534-2481. Ångbåtsbron 1, Box 154, SE-201 21, Malmö.
Ønsker du kontakt med Kährs Group i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger,
kan du sende en e-post til dataskydd@kahrsgroup.com.
Du kan kontakte vårt personvernombud på dataskyddsombud@kahrsgroup.com.
Denne informasjonen kan også leses på www.kahrsgroup.com/en/privacy.

www.kahrsgroup.com

