Formål med behandlingen

Sikkerhet

Kategorier av
registrerte

Besøkende

Kategorier av
personopplysninger

Kontaktopplysninger

Hvor kommer
Kategorier av Behandlingsgru
personopplysnin
mottakere
nnlag
gene fra?
Dersom aktuelt
artikkel 6
(Kilde)
også i
tredjestater eller
internasjonale
organisasjoner

Den registrerte

Rettslig forpliktelse, berettighet interesse mv
Henvise til dersom beh.grunnlag er 6.1 c,e eller f
Dersom relevant

-

Berettiget
interesse

Det er nødvendig for å utføre normale
forettningsaktiviteter ved å gjennomføre besøk og
ivareta sikkerheten. Data som lagres gjelder kun det
som er nødvendig og minimum av
personopplysninger. Data lagres sikkert med
tilgangbegrensning. Slik at det totalt sett ikke gjøres
store inngrep i den registrertes personvern.
Det er nødvendig for å utføre normale
forettningsaktiviteter ifm med salg av eiendom. Data
som lagres gjelder kun kontaktinfo som er nødvendig
for aktiviteten og kun minimum av
personopplysninger. Data lagres sikkert med
tilgangbegrensning. Slik at det totalt sett ikke gjøres
store inngrep i den registrertes personvern.

Navn på
Navn på
Nødvendige
Behandlingsgrunnlag I hvilke av våre Planlagte tidsfrister Generell beskrivelse
artikkel 9 eller 10
systemer
for sletting
av tekniske og
databehandlere tredjeland eller
garantier ved
(Husk
internasjonale
overføring til
Med ev henvisning
behandles
organisatoriske
også til annen
opplysningene?
sikkerhetstiltak databehandlerav organisasjoner tredjeland eller
lovgivning
Dersom mulig
Som nevnt i artikkel
tale!)
som
internasjonale
personopplysnin organisasjoner
Dersom relevant
32. nr 1
ger overføres til
Dersom mulig
Dersom relevant
Dersom relevant
Dersom relevant

Sak/arkiv

6 mnd etter besøk

Sikker lagring,
backup,
tilgangskontroll

Cegal

Sak/arkiv

2 år etter salg

Sikker lagring og
overføring, backup,
tilgangskontroll

Cegal

_

CRM

6 mnd etter at
kundeforholdet er
avsluttet

Sikker lagring,
backup,
tilgangskontroll

Cegal

_

_

_

webcruiter

6 mnd etter
rekruttering ferdig

Kryptert lagring og
overføring, backup,
tilgangskontroll

webcruiter

_

_

Salg

Boligkjøper

Kontaktopplysninger

Den registrerte

Megler

Berettiget
interesse

Markedsføring

Eksisterende
kunder

Kontaktopplysninger

Den registrerte

-

Avtale

Rekruttering

Kandidater

Kontakt- og
identifikasjonsopplysni Den registrerte
nger

_

Samtykke

Rekruttering

Kandidater

Søknad med vedlegg
som cv, referanser,
kompetanse

Den registrerte

-

Samtykke

webcruiter

6 mnd etter
rekruttering ferdig

Kryptert lagring og
overføring, backup,
tilgangskontroll

webcruiter

Rekruttering

Kandidater

Vurderinger

Egen virksomhet

-

Samtykke

webcruiter

6 mnd etter
rekruttering ferdig

Kryptert lagring og
overføring, backup,
tilgangskontroll

webcruiter

Kundehåndtering

Kunder

Kontaktopplysninger

Kunde

-

Avtale

Sak/arkiv

6 mnd etter avsluttet

Leverandørhåndtering

Leverandører

Kontaktopplysninger

Leverandør

-

Avtale

Sak/arkiv

6 mnd etter avsluttet

CRM

Løpende basert på
den registrertes
ønske

Sikker lagring,
backup,
tilgangskontroll

Cegal

OCS/arkiv

6 mnd etter sluttet

Kryptert lagring og
overføring, backup,
tilgangskontroll

Mintra Group

Markedsføring

Personaladministrasjon

Potensielle
kunder

Pårørende

Kontaktopplysninger

Opplysninger om
pårørende

Leverandør

Den ansatte

-

-

_

Berettiget
interesse

Det er nødvendig for å utføre normale
forettningsaktiviteter feks ifm med salg av eiendom.
Data som lagres gjelder kun kontaktinfo som er
nødvendig for aktiviteten og kun minimum av
personopplysninger. E-post sendes kun etter
samtykke etter markedsføringsloven. Data lagres
sikkert med tilgangbegrensning. Slik at det totalt sett
ikke gjøres store inngrep i den registrertes
personvern.

Berettiget
interesse

Det er nødvendig for å ivareta medarbeiderne ved å
underrette pårørende dersom det skulle skje noe
med dem i arbeidet. Data som lagres gjelder kun det
som er nødvendig og minimum av
personopplysninger. Data lagres sikkert med
tilgangbegrensning. Slik at det totalt sett ikke gjøres
store inngrep i den registrertes personvern.

_

Sikker lagring,
backup,
tilgangskontroll
Sikker lagring,
backup,
tilgangskontroll

Kommentarer, herunder endring i
formål

Leverandør innhenter samtykke. NSE
baserer seg på dette.

Cegal

Cegal

_

_

Markedsføringsloven § 15 stiller krav til
samtykke dersom en vil markedføre
elektronisk overfor personer som ikke
er kunder

