PERSONVERNERKLÆRING INFINITI MEDICAL AS
HVA VET VI OM DEG - OG HVA VI BRUKER DET TIL?
Data om deg er viktig for Infiniti Medical. Vi bruker data til å lagre relevant informasjon om deg for at
våre produkter, varer og tjenester kommer til rett mottaker. I tillegg at all vår oppfølging av deg som
kunde med hensyn til salg, service, reparasjoner, akuttutkallelse skjer med høyeste grad av
nøyaktighet.

PERSONVERN
Infiniti Medical er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med
bruk av våre tjenester og produkter, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for de formål
som fremgår nedenfor. At Infiniti Medical er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er
Infiniti Medical som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.
Et selskap som behandler data på vegne av Infiniti Medical kalles en databehandler. Når vi benytter
en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler som regulerer hvordan denne kan
behandle data som blir tilgjengeliggjort. Generelt regulerer en slik avtale at databehandleren kun får
behandle personopplysningene på Infiniti Medicals vegne og til tydelig definerte formål.

Hvordan får vi opplysninger om deg?
Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling og e-post adresse i tillegg til firmanavn og kontaktinformasjon. Vi ber deg derfor om å gi ditt samtykke igjennom en e-post du mottar av oss.
Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst med virkning for fremtiden.
Informasjonskapsler og lokal lagring
Når du bruker Infiniti Medicals web-sider lagres informasjonskapsler (cookies) og annen data lokalt
(heretter lokal lagring av data) på din enhet. Dette er tekstfiler som lagres i din nettleser, og som kan
leses av våre tjenester.
Lokalt lagret data brukes for å forenkle bruken av våre tjenester og for å gi deg relevant informasjon
når du besøker nettstedet vårt.

Retting og sletting av personopplysninger
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil,
oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte
oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.
Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med
behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger
Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet
med innsamlingen. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode
etter din siste samhandling med oss. Når personopplysninger vi har samlet inn ikke lenger er
nødvendig sletter vi dem på en sikker måte.

Endringer i personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for Infiniti Medical, for å
gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, vil den nye
erklæringen bli publisert på nettstedet 14 dager før endringene iverksettes. Vi vil informere om
endringene i de tjenestene som berøres.

Personvern ved bruk av leverandører
Ved bruk av leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne, har vi ansvar for å påse
at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål om Infiniti Medicals personvernerklæring, kan du kontakte oss på:
E-post:
Postadresse:
Telefon:

info@infiniti.no
Infiniti Medical AS, v/Personvern, Rosenkrantzgt 75, 3018 Drammen
32 20 10 00
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