
 
 

INTEGRITETSPOLICY HTS 

Nedan refererat till HTS innefattar följande varumärken och bolag: HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 
HTS Besafe AS, HTS Packline AS, HTS Safety AB och Hamax AS. 

HTS respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi behandlar dina 
personuppgifter när du besöker våra hemsidor, beställer produkter direkt från något av våra bolag 
eller är anställd i koncernen.  

HTS behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter och eventuella 
beslut fattade av en offentlig myndighet. 

För oss är det oerhört viktigt att du ska känna dig trygg gällande hur vi samlar in dina 
personuppgifter, hur vi kommer att använda dem samt att vi behandlar dina personuppgifter på ett 
tryggt och korrekt sätt.  Vår integritetspolicy ger dig mer information om hur vi samlar in dina 
personuppgifter och vad vi använder dem till. Den innehåller också information om hur vi hanterar 
och säkrar informationen, vem vi delar dem med och vilka dina rättigheter är.  
 

2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT  

En personuppgift definieras som information som kan kopplas dirkt eller indirekt till en privatperson 
och innefattar bland annat namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-
adress. 
 

3. VEM ANSVARAR FÖR HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER 

Dina personuppgifter hanteras HTS Hans Torgersen & Sønn AS (Sundvollhovet, 3535 Krøderen, 
Norge) och vår IT chef Jostein Støen är ansvarig för all hantering av de persondata som samlas in via 
våra hemsidor, samarbetspartners och tjänster eller när du som privatperson kommer i kontakt med 
våra företag och lämnar ifrån dig personuppgifter.  

 

4. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI? 

HTS hanterar uppgifter och information som namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress, IP-
adresser och användarnamn.   

Det är frivilligt att ge oss tillgång till dina personupplysningar men för att kunna utföra vissa tjänster 
krävs att det du lämnar ifrån dig vissa uppgifter.  

 

5. VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTERNA TILL? 

HTS hanterar personuppgifter för att kunna tillhandahålla och utföra vissa tjänster enligt avtal med 
kund samt för att kunna bibehålla vår kundrelation. I tillägg använder vi personuppgifterna för att 
registrera nya kunder, dela information via nyhetsbrev och post. Med ditt samtycke kan vi också 
använd dina personuppgifter för ytterligare tjänster. De uppgifter (nämnda ovan) som vi samlar in är 
uppgifter som du själv lämnar, som vi köper från tredjehandspart eller som samlas in via våra 
hemsidor och sociala medier.	



 
 

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 

HTS har etablerat rutiner för att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt och för att 
säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dessa och att all hantering sker enligt gällande lag. 
Rutinerna innefattar bland annat regelbundna riskbedömningar, tekniska system och processer för 
att garantera vår informationssäkerhet.  

Såvida du inte mottar annan information lagrar vi dina personuppgifter på vår server som ägs av HTS 
och driftas av Office Center i Hønefoss och Microsoft. 

Vi kommer att meddela dig via e-post eller SMS om vi uppmärksammar ett problem med säkerheten 
runt dina personuppgifter. förpliktar sig om att informera dataskyddsinspektionen om eventuella 
säkerhetsrisker inom 72 timmar efter att koncernen har vår vetskap om problemet. 

	

7. NÄR RADERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

HTS sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra 
tjänster eller informationsflöden.  
 

8. VEM FÅR TA DEL AV DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN  

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part om du gett ditt separata medgivande  till detta 
eller i de fall då detta krävs för att vi ska uppfylla våra förpliktelser för att leverera överenskommen 
tjänst om du inte gett ditt medgivande till detta.  

Vi delar personuppgifter med våra underleverantörer och eventuellt också till offentliga 
myndigheter då detta är lagstadgat.  

9. DINA RÄTTIGHETER 

Personuppgiftslagen ger dig en mängd rättigheter så som full insyn i vilka uppgifter vi har från dig 
samt fulla rättigheter att ändra eller plocka bort uppgifter som du inte längre önskar att HTS tar del 
av.  Från och med 25 maj har du också rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du får möjlighet att 
ta del av dina personuppgifter i ett digital format. Du har rätt till att bestrida behandlingen av dina 
personuppgifter och rätt till att motsätta dig personprofilering och automatiserade beslut. Vi har 
inte möjlighet att plocka bort dina uppgifter om dessa krävs för att utföra överenskommen tjänst.  

 

10. VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES 

HTS använder cookies för att logga besök på alla våra hemsidor. Grunden till detta är för att föra 
statistik över användandet och med detta öka användarvänligheten och kundnöjdheten. Du kan själv 
välja att avstå från detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Detta kan komma att 
påverka vilken information du kommer att få ta del av.  

	



 
11. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY  

HTS förbehåller sig rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Om detta sker kommer 
du att bli informerad skriftligt via e-post eller sms. 

12. KONTAKTA OSS 

Har du några frågor eller funderingar gällande vår integritetspolicy eller vår hantering av dina 
personuppgifter. Skick ett mejl till market@hts.no .	

 


