DATABESKYTTELSESMELDING FOR SAMARBEIDSPARTNERE

Databeskyttelsesmelding for samarbeidspartnere har til hensikt å forklare vår praksis som
ansvarlig kontrollør vedrørende behandling av personopplysninger i forbindelse med våre
forhandlere, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og våre samarbeidspartneres
ansatte.
1.

Omfang
Meldingen gjelder for deg hvis du er Selectas samarbeidspartner som enkeltperson
(f.eks. en konsulent eller enkeltmannsforetak), eller hvis du er ansatt hos en
samarbeidspartner
og
anvender
Selectas
varer
og
tjenester
på
samarbeidspartnerens vegne.

2.

Kategorier av personopplysninger og kilder:
Selecta behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg som Selecta
har innhentet fra deg eller fra autoriserte tredjeparter (f.eks. din overordnede,
offentlige myndigheter eller offentlige ressurser):

3.



Personopplysninger
knyttet
til
samarbeidspartnere
som
er
enkeltpersoner: navn, forretningskontaktinformasjon, tjenester eller varer
som tilbys eller leveres, kontraktsinformasjon, innholdet i kommunikasjon
(f.eks.
e-post
og
forretningsbrev),
betalingsinformasjon,
faktureringsinformasjon og samarbeidshistorikk



Personopplysninger knyttet til en ansatt hos en samarbeidspartner: navn,
forretningskontaktinformasjon, den ansattes navn, tittel/stilling og
innholdet i kommunikasjon (f.eks. e-post og forretningsbrev)

Behandlingsformål, juridisk grunnlag og følger
Dine personopplysninger behandles for at vi skal kunne etterleve vårt
kontraktforhold
til
samarbeidspartneren
(herunder
å
etterleve
kontraktforpliktelser, fakturabehandling, kommunikasjon, og juridiske aktiviteter
og samsvarsaktiviteter), for markedsførings- og CRM-aktiviteter og for
sikkerhetsaktiviteter og aktiviteter mot svindel. Selecta støtter seg på følgende
hjemmel for slike behandlingsaktiviteter:


Utførelse av vårt kontraktmessige forhold til samarbeidspartneren (Art. 6
lit. b GDPR);



De lovlige interessene til Selecta, Selectas tilknyttede selskaper eller andre
tredjeparter (f.eks. myndighetsorganer eller domstoler) (Art. 6 lit. f GDPR).
De lovlige interessene kan være informasjonsdeling innen konsernet,
markedsføring og CRM-aktiviteter på tvers av konsernet, forhindring av
svindel, misbruk av IT-systemer, hvitvasking av penger, drift av et
whistleblowing-opplegg, fysisk sikkerhet, IT- og nettverkssikkerhet, intern
etterforskning eller aktiviteter rundt en mulig fusjon eller et mulig oppkjøp;



Samtykke (Art. 6 lit. a GDPR); og
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samsvar med juridiske forpliktelser (Art. 6 lit. c GDPR).

Anskaffelse av personopplysninger er nødvendig for å fullføre og/eller utførelse av
kontrakten med samarbeidspartneren, og er frivillig. Hvis du ikke oppgir
personopplysningene, kan imidlertid de berørte administrasjonsprosessene for
samarbeidspartneren forsinkes eller umuliggjøres.
4.

Mottakerkategorier
Selecta kan benytte seg av tjenesteleverandører, som opptrer som behandlere, for
å gi IT-støtte og annen administrativ støtte (f.eks. tjenesteleverandører som
behandler utestående fordringer eller IT-hosting og vedlikeholdsstøtte). Disse
tjenesteleverandørene kan ha adgang til dine personopplysninger i den grad det er
nødvendig for å yte slike tjenester.
Videre kan Selecta overføre dine personopplysninger til sitt morselskap, Selecta
AG, i Sveits, og til andre selskaper i gruppen innen EU/EØS, for å bistå sine
tilknyttede selskaper som en behandler med driften av informasjonssystemer for
administrering og analyse av kundeforhold og samhandlinger med kunder, samt
tilhørende IT-støtte. Alle mottakere befinner seg i EU/EØS-land, for eksempel
Sveits, som sikrer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse slik det beskrives i
artikkel 45 (1) GDPR, etter kommisjonens vurdering av tilstrekkelighet.
Enhver adgang til dine personopplysninger er begrenset til de enkeltpersoner som
har behov for å vite for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.
Selecta kan også dele dine personopplysninger der det er påkrevd eller tillatt iht.
gjeldende lov, til statlige myndigheter, domstoler, eksterne rådgivere og lignende
tredjeparter.

5.

Lagringstid
Personopplysningene dine lagres av Selecta og/eller våre tjenesteleverandører i
den grad det er nødvendig for å kunne utføre våre forpliktelser, og så lenge det er
nødvendig for å oppnå formålene som informasjonen innhentes for, i samsvar med
gjeldende databeskyttelseslover. Når Selecta ikke lenger trenger å bruke
personopplysningene dine for å kunne overholde kontraktmessige eller lovpålagte
forpliktelser, vil vi fjerne dem fra våre systemer og arkiver, og/eller gjør det som
er nødvendig for å anonymisere dem slik at du ikke lenger kan identifiseres fra
dem, med mindre vi trenger å beholde informasjonen din, inkludert
personopplysninger, for å overholde juridiske eller lovmessige forpliktelser som
Selecta er underlagt.

6.

Automatisert beslutningstaking
Selecta utfører ikke
arbeidsforholdet.

7.

automatisert

beslutningstaking

i

sammenheng

med

Dine rettigheter
Hvis du har erklært samtykke i behandling av personopplysninger, kan du når som
helst trekke tilbake samtykke med fremtidig virkning. En slik tilbaketrekning vil
ikke påvirke lovligheten av eventuell behandling før samtykket ble trukket tilbake.
I henhold til gjeldende databeskyttelseslover kan du ha rett til å: be om tilgang til
dine personopplysninger, be om rettelse av dine personopplysninger; be om sletting
av dine personopplysninger, be om begrensning av behandlingen av dine
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personopplysninger; be om dataportabilitet og motsi deg behandling av dine
personopplysninger. Vær oppmerksom på at de ovennevnte rettighetene kan være
begrensede under den aktuelle nasjonale databeskyttelsesloven. Du finner
ytterligere informasjon om disse rettighetene i vedlegget Dine rettigheter.
Du har også rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for
databeskyttelse. Du kan utøve rettighetene dine ved å kontakte oss som angitt i
avsnitt 8.
8.

Spørsmål
Hvis du har spørsmål om denne meldingen eller rettighetene dine, kan du kontakte
[sett inn kontaktinformasjon for lokal enhet, og hvis du ønsker å konfigurere en
lokal e-postadresse for datasikkerhetsspørsmål, anbefales dette].
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Vedlegg
Dine rettigheter
1.

Tilgangsrettighet
Du har rett til å kreve bekreftelse fra oss på hvorvidt vi behandler
personopplysninger som angår deg, og, hvis det er tilfelle, til å be om tilgang til
disse personopplysningene. Tilgangsinformasjonen inkluderer blant annet formålet
med behandlingen, aktuelle personopplysningskategorier og mottakere eller
kategorier av mottakere som personopplysningene har blitt, eller vil bli, delt med.
Dette er imidlertid ikke en absolutt rettighet, og andres interesser kan begrense til
tilgangsrett.
Du kan ha rett til å få et eksemplar av personopplysningene som behandles. Hvis
du ber om ytterligere eksemplarer, kan vi kreve et rimelig gebyr, basert på våre
administrative kostnader.

2.

Rett til korrigering
Du har rett til å kreve at vi korrigerer uriktige personopplysninger om deg.
Avhengig av formålet med behandlingen kan du ha rett til å kreve at ufullstendige
personopplysninger fullstendiggjøres, inkludert ved å gi en tilleggserklæring.

3.

Rett til sletting («retten til å bli glemt»)
Under visse omstendigheter kan du ha rett til å kreve at vi sletter
personopplysninger om deg, og vi kan være forpliktet til å slette slike
personopplysninger.

4.

Rett til behandlingsbegrensning
Under visse omstendigheter kan du ha rett til å kreve at vi begrenser behandlingen
av dine personopplysninger. I så fall vil de aktuelle opplysningene merkes og bare
kunne behandles av oss for visse formål.

5.

Rett til dataportabilitet
Under visse omstendigheter kan du ha rett til å motta personopplysningene om deg,
som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og du kan ha
rett til å overføre disse dataene til en annen enhet, uten hindring fra vår side.

6.

Rett til å protestere
Under visse omstendigheter kan du ha rett til å motsette deg, av grunner
knyttet til din spesifikke situasjon, eller der personopplysninger behandles for
direkte markedsføring, når som helst, vår behandling av dine
personopplysninger, og vi kan være forpliktet til å ikke lenger behandle disse
personopplysningene.
Videre, hvis personopplysningene dine blir behandlet for direkte markedsføring,
har du rett til å når som helst motsi deg at slike personopplysninger om deg skal
brukes til slik markedsføring, herunder profilering i den grad det er knyttet til
slik direkte markedsføring. I så fall vil ikke personopplysningene dine lenger
behandles for slike formål av oss.
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