PERSONVERNERKLÆRING
Denne personvernerklæringen handler om hvordan Salmon Evolution AS samler inn og
bruker personopplysninger om deg. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at lover og
regler følges når du besøker våre nettsider eller er i kontakt med oss.
KONTAKTINFORMASJON
Salmon Evolution AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler
personopplysninger, kan du kontakte oss på mail (post@salmonevolution.no) eller
benytte deg av kontaktskjema på hjemmesiden.
BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Denne personvernerklæringen gjelder vår innsamling, bruk og behandling av
personopplysninger. Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du bruker
våre tjenester som kunde eller potensiell kunde, besøker våre nettsteder, eller kontakter
oss i privat- og/eller forretningssammenheng.
Dette kan eksempelvis være i forbindelse med:
· Rekruttering
· Kundeadministrasjon og kundestøtte
· Oppfølging av kunder og leverandører
· Nettstatistikk på hjemmesiden vår (cookies)
· Nyhetsbrev
· Markedsundersøkelser
FORMÅL OG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
De fleste opplysningene vi behandler innhenter vi direkte fra deg når du benytter deg av
våre tjenester eller kontakter oss i ulike sammenhenger. Vi bruker bare nødvendige
personopplysninger om deg, som eksempelvis:
· Navn og kontaktopplysninger i forbindelse med henvendelser
· Opplysninger som er relevante for samarbeidsforholdet med kunder, leverandører
og andre samarbeidspartnere
· Kontakt- og Identitetsopplysninger knyttet til rekruttering og søknader
· Cookies i forbindelse med nettstatistikk
· IP-adresse ved bruk av våre nettsider
Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar
informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer
deg som enkeltperson. Ikke-personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre
opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.
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INFORMASJON GJENNOM WEBANALYSE OG INFORMASJONSKAPSLER
Salmon Evolution AS bruker analyseverktøyet Google Analytics for analyse av
brukeratferd på sin nettside.
Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer
på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon
om den enkelte brukers bevegelser på nett, som for eksempel hvor mange som besøker
ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke
nettlesere som benyttes.
En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en
bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Salmon Evolution AS bruker Google
Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og
bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere
den enkelte brukeren.
INFORMASJON VIA SOSIALE MEDIA
Det er mulig å kommentere på artikler eller sette opp vurderinger av Salmon Evolution AS
på selskapets Facebook-side og andre sosiale medier. Her vil navn og profil fra
avsenderen fremkomme offentlig. Denne informasjonen vil ikke bli lagret i våre systemer.
HVORDAN SIKRER VI PERSONOPPLYSNINGENE?
Vi vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og kun
benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant
lovgivning. Vi vil sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet knyttet til konfidensialitet,
integritet og tilgjengelighet. Personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er
nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.
Vi vil påse at våre medarbeidere behandler dine personopplysninger i samsvar med
denne erklæringen og med våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.
DINE RETTIGHETER
Som kunde eller leverandør har du rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi
behandler, samt måten disse behandles på. Du har krav på svar innen en måned fra
kravet fremsettes. Kravet må fremsettes skriftlig og signert. Du kan også kreve retting,
sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til det til
enhver tid gjeldende regelverk. Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på
samtykke, kan du til enhver tid trekke dette samtykket tilbake.
Dersom du mener at Salmon Evolution AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til
gjeldende regelverk, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette
gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig
på www.datatilsynet.no.
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