Personvernerklæring for Enøk Total AS
Behandling av personopplysninger i Enøk Total AS.
Når du kontakter oss via vår nettside eller benytter deg av våre tjenester vil Enøk Total AS
behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om opplysninger som
samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter forbundet med behandlingen av disse.
Reglene omhandler forøvrig også Energy Manager AS.
Daglig leder er på vegne av Enøk Total AS og Energy Manager AS behandlingsansvarlig for
selskapenes behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres og formål med behandlingen
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og
hvordan vi kommer i kontakt med deg. Følgende opplysninger innhentes til formålene under:

1. Som kunde av Enøk Total AS behandler vi opplysninger for å kunne gjennomføre våre
forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg
informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon. Vi lager
følgende opplysninger om våre kunder; Navn, adresse, telefonnummer, kjøpshistorikk og
e-postadresse.
2. Gjennom vårt kundeoppfølgingssystem behandler vi opplysninger tilsvarende de i punkt
1, relatert til mulige nye kunder av oss. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med
deg.
3. Vi oppbevarer ansattdata for å opprettholde våre rettslige forpliktelser som arbeidsgiver
og for å påse at arbeidsavtaler ivaretas. Navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer,
kontonummer, sykemeldinger og annet fravær, CV, tidsregistrering og adresse.
4. Våre ansatte er presentert på våre nettsider slik at vi er tilgjengelig for henvendelser fra
nye og eksisterende kunder. Bilde, kontaktinformasjon, stillingstittel.
5. Tidligere ansattdata oppbevares for å opprettholde rettslige forpliktelser. Lønnshistorikk
og regnskapsdata.
6. Som leverandør til Enøk Total behandler vi dine data for å oppfylle våre kjøpsavtaler.
Adresse, telefonnummer, epost, tittel.
7. For å gi kundene tilgang til EnergyManager, lages det personlige brukere til dem som skal
ha tilgang. Her lagres det navn, e-postadresse og telefon, samt at den enkelte legger
igjen spor i systemet ved pålogging og sine registreringer. Dette brukes til autentisering,
sikring av tjenesten og data, for utsending av alarmer og rapporter som kunden bestiller
og til forbedring av systemet. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med våre kunder,
og EnergyManager behandler disse data i henhold til avtalen med kunden.
8. Rekruttering til nye stillinger hos oss. Se avsnitt Personvernerklæring ved rekruttering.
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Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om kunder/leverandørers navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å
oppfylle kjøp- og salgsavtaler. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens
artikkel Art 6(1)(b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og
service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen
er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik
informasjon fra oss.
Det rettslige grunnlaget for oppbevaring av nevnte data relatert til ansatte og tidligere ansatte, er
basert på Oppfyllelse av avtale, Art 6(1)(b), Oppfyllelse av rettslige forpliktelser Art 6(1)(c) jf. Aml.,
berettiget interesse, Art 6(1)(f), og samtykke, art 6(1)(a).

Cookie erklæring
Vi benytter ikke cookies til analyseformål eller sporing av atferd på våre hjemmesider.

Hvor innhentes personopplysningene fra?
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med henvendelse
via kontaktskjema eller direkte til våre ansatte.
Informasjon om våre ansatte innhentes direkte, og fra offentlige register.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med
mindre vi er rettslig forpliktet til det.
Energy Manager AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle
personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta
informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Sletting av personopplysninger
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål
personopplysningene ble samlet inn for. For eksempel betyr dette at personopplysninger vi
behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker ditt samtykke.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende
forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne
personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt
ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.
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Personvernerklæring ved rekruttering
Jeg godkjenner herved at mine personopplysninger registreres og behandles i forbindelse med
rekruttering. Opplysningen som blir gitt vil være tilgjengelige for HR og rekrutterende personer
innenfor selskapet i henhold til EUs forordning for personvern (2018), GDPR.

Behandling av personopplysninger
Opplysningene du oppgir i søknaden registreres på Selskapets navn vegne i selskapets
rekrutteringssystem.
Vi behandler følgende personopplysninger:
•
•
•
•
•
•
•

Navn
Fødselsår
Kjønn
Kontaktopplysninger: e-postadresse, telefonnummer, adresse
CV
Søknadsbrev
Øvrige vedlagte filer (som f.eks. vitnemål)

Enøk Total AS er behandlingsansvarlig
Enøk Total AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Hva skal opplysningene brukes til?
Enøk Total AS bruker opplysningene for å behandle jobbsøknaden.

Hvem har tilgang til opplysningene?
Opplysningene som blir gitt kommer til å være tilgjengelige for eks. HR og rekrutterende leder i
Enøk Total AS.
Vi anbefaler at du kun oppgir informasjon som er relevant for den aktuelle stillingen.

Hvor lenge lagres opplysningene?
Samtlige opplysninger vil bli slettet fra Enøk Total AS database i rekrutteringssystemet etter din
siste søknad.
Dersom samtykke er gitt for lagring av personopplysninger for fremtidige rekrutteringsbehov, vil de
lagres til en eventuell fremtidig rekruttering av søkeren ikke lenger er relevant og/eller til
samtykket er trukket tilbake.

Du har rett til å vite hvilke opplysninger Enøk Total AS har lagret om deg
Du kan be om innsyn i de personopplysninger Enøk Total AS har om deg. Du kan også kreve at vi
retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke
tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden
og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.
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Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til
følgende adresse.
Mail: post@enoktotal.no

Enøk Total AS
Energy Manager AS
Adresse: Langgata 15, 4515 Mandal
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