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Personvernerklæring for S. Ellingsen AS  
Denne personvernerklæringen oppsummerer hvordan S. Ellingsen AS (heretter kalt SE) behandler 
persondata knyttet til forretningsforbindelser, og er basert på kravene i EU 2016/679 General Data 
Protection Regulation (GDPR) og innføringen av denne i norsk lovverk. 

Hvilke persondata behandles? 
SE samler og lagrer forretningsmessig kontaktinformasjon for kunde- og leverandørkontakter.  
Dette er begrenset til navn, tittel, firma, jobbrelaterte telefonnumre og post- og epostadresser. 

Formål  
Personopplysningene benyttes til vanlig forretningsformål, slik som å tilby og omsette varer og 
tjenester, yte kundeservice, og inngå og følge opp avtaler, inkludert tilgang til portalen Oil LinkTM for 
fjernpeiling. Leverandørkontakter lagres for å lette innkjøp. Personopplysningene kan også brukes til 
å sende ut relevant informasjon om SE og SE’s produkter og tjenester til de registrerte 
samarbeidspartnerne.  

Kilder til persondata 
Personopplysningene samles inn gjennom vanlig forretningskorrespondanse (post, epost, telefon), 
personlige møter og via SE’s internettside (www.s-ellingsen.no). Det er frivillig for de som besøker 
disse nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester.  

SE samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på SE’s nettsider www.s-ellingsen.no ved 
hjelp av nettkapsler til interne analyse- og utviklingsformål. Vi lagrer ikke slike data som kan 
identifisere brukeren personlig. 

Hjemmelsgrunnlag for behandling 
Hjemmelsgrunnlaget for behandling og lagring er "nødvendig for å oppfylle en avtale" eller 
"nødvendig for berettiget interesse", basert på vanlig forretningspraksis. "Samtykke" som hjemmel 
vil bli brukt dersom de førstnevnte ikke skulle være relevante. 

Utlevering av personopplysninger 
SE benytter lagring og behandling av persondata i skyløsninger hos spesialiserte tjenesteleverandører 
for eksempel for CRM, tidsregistrering, personalsystem, og regnskap- og faktura. SE innhenter 
databehandleravtaler fra eksterne leverandører som behandler personopplysninger for å sikre 
samsvar med regelverket. 

Persondata som registreres i portalen Oil LinkTM for fjernpeiling dekkes av egen personvernerklæring 
fra Sensile Technologies SA som finnes under "Innstillinger" i Oil LinkTM.  

SE benytter kun lagring og behandling av persondata i tredjeland (dvs. utenfor EU/EØS) når er tillatt 
etter lovverket. Dette gjelder kun fjernpeilingsportalen Oil LinkTM som driftes i Sveits. Hjemmel for 
utlevering av persondata til Oil LinkTM er "nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale inngått i den 
registrertes interesse". 

SE sikrer sin behandling av personopplysninger ved tiltak som: 
• Internkontrollprosedyrer for datasikkerhet og behandling av persondata, med policy for 

tilgangskontroll til systemer som inneholder persondata (rettighetsadministrasjon og 
påloggingskontroll (passord)) 
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• Oppdaterte systemer fra anerkjente leverandører for å stoppe datavirus og annen skadelige 
programvare og beskytte mot datatyveri 

• Innhenting av databehandleravtaler for data som lagres og behandles av eksterne 
• Sletting av informasjon som er foreldet 

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig 
Alle henvendelser angående den registrertes rettigheter i henhold til GDPR og norsk lov om 
persondata som behandles av SE, slik som rett til informasjon ved innsamling, innsyn, korrigering, 
sletting, begrensning, dataportabilitet, innsigelsesrett skal rettes til: 

• Øystein Ellingsen, daglig leder, S. Ellingsen AS, tel. 95085066, epost: oystein@s-ellingsen.no 
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