Informasjon til våre samarbeidspartnere vedr GDPR.
I mai 2018 ble EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation(GDPR), norsk lov.
Den gjelder for alle som behandler personopplysninger om europeere. Regelverket skal styrke individers
rettigheter til egne personopplysninger.
Hva er en personopplysning?
Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, som f.eks
navn, alder, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk og
fødselsnummer.
Personvernforordningen har seks mulige behandlingsgrunnlag for personopplysninger, fire av dem
er aktuelle for bedrifter:
1. den registrerte personen har gitt bedriften samtykke til behandlingen
2. det er nødvendig for bedriften for å oppfylle en avtale med den registrerte personen
3. det er nødvendig for å overholde lover og regler
4. bedriften har en berettiget interesse i behandlingen, som er nødvendig og som er viktigere enn å
beskytte personopplysningene for den registrerte.
Hvorfor behandler Ranheim Paper & Board AS personopplysninger?
-

Ranheim Paper & Board AS trenger personopplysninger for å kunne administrere og oppfylle
forpliktelser i avtaler. Vi arbeider kontinuerlig med å identifisere personvernrisiko, og iverksetter
nødvendige tiltak for å tilfredsstille krav som følger av regelverket.

Hva betyr dette for våre samarbeidspartnere?
-

Vi har opplysninger om kontaktpersoner hos våre kunder og leverandører. E-poster eller visittkort
inneholder personopplysninger. Denne informasjonen blir ivaretatt iht. regelverket, og distribueres
ikke til noen tredjepart. Vi sletter registrerte personopplysninger når de ikke lenger er nødvendig for
det formålet de ble innhentet for.

Prinsipper for kommunikasjon av personopplysninger:
-

Sensitive personopplysninger, fødselsnr og personopplysninger skal ikke sendes over usikre
kanaler. (F.eks usikret e-post)
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-

Personopplysninger skal slettes eller anonymiseres når det ikke er grunnlag for videre lagring, eller
dersom kunde/leverandør ønsker det.

-

Ranheim Paper & Board AS tar ansvar for å vurdere sikkerhetsrisiko og konfidensialitet i forhold til
personvernet. Det er viktig for oss at informasjonen vi sitter på blir behandlet i tråd med gjeldende
lovverk og forskrifter. Ingen registrerte personopplysninger skal være tilgjengelig for uvedkommende.
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