
Beskyttelse av personlige opplysninger er et viktig tema for  
Weishaupt-konsernet.  
 
Med informasjonen nedenfor ønsker vi å gi en oversikt over vår 
behandling av personlig informasjon om deg som forretningspart-
ner,  samt dine rettigheter i samsvar med den generelle EU-for -
skriften om databeskyttelse (EU) 2016/679. Hvilken informasjon 
som behandles og på hvilken måte, avhenger generelt av ønsket 
eller avtalt omfang av varer og tjenester.  
Derfor vil ikke alle aspekter av dette dokumentet nødvendigvis 
gjelde for deg. Hvem er ansvarlig for databehandlingen, og hvem 
skal du kontakte? Det kan du lese her. 
 
Datakontrolleren er: Weishaupt Norge AS,  
Kongsvingervegen 37, 2040 Kløfta 
E-post: post@weishaupt.no 
 
Kontaktinformasjon for databeskyttelsesrådgiver: 
Du kan komme i kontakt med vår databeskyttelsesrådgiver hos 
Max Weishaupt GmbH ved å skrive til e-postadressen:  
datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
eller via post ved å skrive til:  
Weishaupt Norge AS, Kongsvingerveien 37, 
2040 Kløfta, Norge, Att.: Datenschutzbeauftragter  
(databeskyttelsesrådgiver). 
 
1.   Hvilken type personopplysninger behandles av Weis-

haupt-konsernet? 
       Vi behandler personlig informasjon, som vi mottar fra våre 

kunder eller andre registrerte personer i forbindelse med for-
retningsforholdet. I tillegg behandler vi – i den grad det er 
nødvendig for å oppfylle våre aktuelle tjenester – personlig 
informasjon som vi blir juridisk kjent med gjennom offentlig 
tilgjengelige kilder (f.eks. Media eller internett) eller gjennom 
andre selskaper, avtalepartnere eller fra tredjeparter (f.eks. et 
kredittbyrå). 

 
       Følgende personlige informasjoner er relevante: 
       –   Fornavn og etternavn. 
       –   Adresse, e-postadresse, telefonnummer og ev. faxnum-

mer. 
       –   Identifikasjonsinformasjon.  
       –   Kontoinformasjon om nødvendig (f.eks. ved en bankover-

føring). 
 
       I tillegg blir all informasjon som er nødvendig for oppfyllelse 

av kontakten med deg behandlet. 
 
2.   Formål og juridisk grunnlag for databe-handlingen 
       Vi behandler personopplysninger i samsvar med bestemmel-

serne i den generelle EU-forskriften om personvern (EU) 
2016/679 og personvern-loven (ACT nr. 502 av 
23/05/2018) 

 
      a) For oppfyllelse av kontraktsforpliktelser i samsvar 

med artikkel 6, nr. 1, bokstav b i den generelle EU-
forskriften om databeskyttelse (EU) 2016/679 

            Formålet med databehandlingen oppstår først og fremst i 
forhold til det aktuelle produktet og /eller tjenesten. Inn-
samlingen av din personlige informajon er hovedsakelig 
for følgende formål: 

       –   For å oppfylle våre kontraktsforpliktelser. 
       –   For å oppfylle våre forpliktelser angående tiltak som er 

gjort før kontraktsinngåelsen. 
       –   For å opfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. kontroll 

med EU´s sanksjonslister). 
       –   For å kunne identifisere deg som kunde. 
       –   For å kunne fakturere og om nødvendig kunne gjøre tiltak 

i tilfelle manglende betaling. 
       –   For å kunne gjøre noen krav mot deg. 
 

      b) I sammenheng med interesseavveining i samsvar 
med artikkel 6, nr. 1, bokstav f i den generelle EU-
forskriften om databeskyttelse (EU) 2016/679 

            I tillegg til å behandle personpoplysningene dine i den 
grad der er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforplik-
telser, behandler vi dine personopplysninger for å sikre 
vår eller tredjeparts legitime interesse: 

       –   I forbindelse med salgsledelse og videreutvikling av tje-
nester og produkter. 

       –   For å hevde et juridisk krav og til forsvar for søksmål. 
       –   Forholdsregler for beskyttelse av bygninger og strukturer. 
       –   Organisasjonsprosesser innen Weishaupt-konsernet. 
 
      c) På grunn av ditt samtykke i samsvar med artikkel 6, 

nr. 1, bokstav a i den generelle EU-forskriften om da-
tabeskyttelse (EU) 2016/679 

            I den grad du uttrykkelig har gitt oss ditt samtykke til at vi 
behandler personlig informasjon  for visse formål (f.eks. 
undersøkelser, vurderinger, invitasjoner til arrangementer, 
produksjon og publisering av bilder, reklamekampanjer, 
osv.), har vi på grunnlag av dette samtykke retten til å be-
handle informasjonen din. Et tidligere gitt samtykke kan 
når som helst trekkes tilbake med hensyn til fremtidig be-
handling. Dette gjelder også samtykke gitt til oss før den 
generelle EU-forskriften om personvern (EU) 2016/679 
trådte i kraft, dvs. før den 25. maj 2018. Tilbakekalling av 
et sam-tykke er kun gyldig for fremtiden og påverker ikke 
lovligheten av behandlingen bassert på samtykke før til-
baketrekningen. 

 
            Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å 

skrive til følgende e-postadresse:  
            datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
 
      d) På grunn av en juridisk forpliktelse i samsvar med  

artikkel 6, nr. 1, bokstav c i den generelle EU-forskrif-
ten om databeskyttelse (EU) 2016/679 

            (F.eks. kontroll av de europeiske sanksjonslistene i forbin-
delse med eksportkontrolltester). 

 
3.   Hvem får tillgang til dine personlige opplysninger? 
       Innen Weishaupt-konsernet er det bare personene, som 

trenger dataene for å opfylle våre kontraktsmessige og juri-
diske forpliktelser, som har tilgang til dine personlige opplys-
ninger. I tillegg kan tjenesteleverandører som vi samarbeider 
med få tillgang til informasjonen for å oppfylle ovennevnte 
forpliktelser. Dette er bl.a. selskaper i følgende bransjer: IT-
tjenester, logistikk, trykking, telekommunikasjon, konsulent-
virksomhet, banker, forsikringssel-skaper, regnskapsførere 
og myndigheter. 

 
       Når tredjeparter har tilgang til din personlige informasjon, vil 

Weishaupt ta de tekniske og organisatoriske tiltakene som 
er nødvendige for å sikre at din personlige informasjon bare 
brukes i den grad det er nødvendig. Generelt kan Weishaupt 
kun avsløre informasjon om kundene hvis loven krever det 
kunden uttrykkelig har gitt samtykke til, eller hvis der er nød-
vendig å oppfylle utestående kontraktlige tjenester. 

 
       Fordi Weishaupt er et globalt selskap, kan personlige infor-

masjonene vi registrerer behandles av Weishaupt-selskaper 
andre steder i verden, forutsatt at de har en legitim interesse 
i samsvar med artikkel 6, nr. 1, bokstav f i EUs generelle av-
tale om databeskyttelse (EU) 2016/679.  
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4.   Blir informasjonen overført til land utenfor EU? 
       Personlige informasjonen kan i den grad overføres til sel -

skaper i land utenfor EU (såkalte tredjestater): 
       –   Det er nødvendig å fullføre bestillingen (f.eks. forespørs-

ler om overføring av midler), 
       –   Det er lovpålagt (f.eks. skatteregistrering), eller 
       –   Du har gitt oss ditt samtykke til dette. 
 
       I tilfelle overføring av personlige informasjoner til tredjestater, 

vil vi, eller personen vi har betrodd saken, overholde gjeldene 
regler i artikkel 44 i EUs generelle databeskyttelsesforskrift  
(EU) 2016/679 for å sikre at beskyttelsenivået som den re-
gistrerte er garantert i henhold til denne forskriften, ikke skal 
undergraves. 

 
5.   Hvor lenge din personlige informasjon er lagret? 
       Vi behandler og lagrer din personlige informasjon så lenge 

det er nødvendig for å opfylle våre lovbestemte og kontrakts-
messige forpliktelser eller som vi er lovpålagt å lagre infor-
masjon. 

 
6.   Dine rettigheter som registrert person 
       I henhold til artikkel 15 i den generelle EU-forskriften om da-

tabeskyttelse (EU) 2016/679 har enhver registrert person 
rett til tilgang og i samsvar med artikkel 16 i (EU) 2016/679 
retten til å rette opp de innsamlede personlige informasjonen 
om ham. Som registrert kan du også be om å få korrigert 
eller supplert personlig informasjon som vi har lagret om 
deg. 

 
       Du har rett til å få slettet informasjon i samsvar med artikkel 

17 i den generelle EU-forskriften om databeskyttelse (EU) 
2016/679. Du kan forlange at få slettet personoplysninger, 
som vi har lagret om deg, såfremt behandlingen av opplys-
ningene ikke er nødvendige for å utøve retten til ytrings- og 
informasjonsfrihet, for å overholde en rettslig forpliktelse, av 
hensyn til samfunnnsinteresser, eller for at et retskrav kan 
fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares. 

 
       Du har rett til å få begrenset behandlingen jf. artikkel 18 i 

(EU) 2016/679. Du kan be om sletting av personlig infor-
masjon som vi har lagret om deg, hvis behandlingen av da-
taene ikke er nødvendig for å utøve retten til ytringsfrihet og 
informasjon.  

 
       Du har rett til å motsette deg artikkel 21 i EUs generelle da-

tabeskyttelsesforskriften (EU) 2016/679. 
 
       Du har rett til dataportabilitet i samsvar med artikkel 20 i 

(EU) 2016/679. Den registrerte kan kreve at Weishaupt gir 
personlig informasjon du har gitt oss tilgang til i et strukturert 
format.  

 
       Når det gjelder den registreredes rett til innsyn og å få infor-

masjon slette, gjelder begrensningene i samsvar med den 
generelle EU-forskriften om databeskyttelse.  

 
       I tillegg har du rett til å klage til vedkommende datatilsynd-

myndighet for Weishaupt  i samsvar med artikkel 77 i den 
generelle EU-forskriften om personvern (EU) 2016/679 og 
personvernloven § 39 i  (ACT nr. 502 av 23/05/2018). Du 
kan rette en klage til den kompetente datatilsynsmyndighe-
ten, som representerer oss, f.eks. hvis du mener at behand-
lingen av dine personlige informasjoner er ulovlig.  

 
       Den kompetente personvernmyndigheten i Norge er:  
       Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo   
       E-mail: postkasse@datatilsynet.no 
 

      Hvem du kan kontakte: 
       Weishaupt Norge, Kongsvingervegen 37,  
       2040 Kløfta 
       E-post: post@weishaupt.no 
 
7.    Er du pålagt å gjøre informasjonen tilgjengelig? 
       I forhold til forretningsforholdet mellom deg og Weishaupt er 

du forpliktet til å oppgi den personlige informasjonen, som er 
nødvendig for at vi skal kunne starte, fullføre og avslutte vår 
virksomhet med deg og være i stand til å oppfylle våre kon-
traktsforpliktelser i forbindelse med dette eller lovbestemt 
innsamling av personlig  informasjon. Uten denne informasjo-
nen vil vi som hovedregel ikke være i stand til å gjennomføre 
en ordre med deg, utføre den eller fullføre bestillingen.  

 
8.   Kontakt 
       Hvis du har noen forslag eller ønsker å klage på behandlin-

gen av dine personlige informasjon, anbefaler vi at du kon-
takter oss: 

 
       Weishaupt Norge AS 
       Kongsvingervegen 37 
       2040 Kløfta 
       via e-post: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
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