
 
 

HTS’	PERSONDATAPOLITIK 

(HTS’ persondatapolitik gælder for følgende firmaer: HTS Hans Torgersen & Sønn AS, HTS 
Besafe AS, HTS Packline AS, HTS Safety AB og Hamax AS.) 

HTS indsamler, behandler og beskytter dine personoplysninger, når du besøger vores 
hjemmesider eller når du er ansat i vores firma. 

HTS behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov og 
forskrifter, og i overensstemmelse med eventuelle beslutninger, truffet af den offentlige 
myndighed. 

Det er vigtigt for os, at du kan have tillid til, at dine personoplysninger behandles forsvarligt. 
Formålet med nærværende persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler 
personoplysninger og hvad vi bruger dem til. Derudover indeholder den også oplysninger 
om, hvordan vi sikrer personoplysningerne, hvem vi deler dem med samt dine rettigheder. 

 

1. HVAD ER EN PERSONOPLYSNING? 

En personoplysning er enhver information, der direkte eller indirekte er knyttet til en 
person, som fx. navn, CPR-nummer, postadresse, e-mailadresse, IP-adresse og 
telefonnummer. 

 

3. HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG? 

HTS Hans Torgersen & Sønn AS (Sundvollhovet, 3535 Krøderen) ved Jostein Støen, IT 
Ansvarlig, er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi behandler i forbindelse 
med brugen af vores hjemmesider og tjenester, eller når du på anden vis kommer i kontakt 
med os. 

 

4 HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI? 

HTS behandler oplysninger som navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresser og 
brugernavn 

Du vælger selv, om du vil give os adgang til dine personoplysninger. I nogle tilfælde er det dog nødvendigt, 
for at kunne levere aftalte ydelser eller i forbindelse med ansættelsesforhold. 

 

 

 



 
5. HVAD BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL? 

Vi bruger personoplysninger til at kunne levere ydelser i henhold til kundeaftaler samt 
anden administrering af vores kundeforhold. I forlængelse heraf bruger vi også 
personoplysninger til at registrere nye kunder. Vi behandler også dine personoplysninger til 
andre formål, hvis du giver samtykke til det. 

De oplysninger, vi indsamler til ovenstående formål, omfatter både de oplysninger, du selv 
opgiver og de oplysninger, som vi indsamler, når du bruger vores hjemmesider. 

6. HVORDAN SIKRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER? 

HTS har etableret procedurer og foranstaltninger for at sikre, at ingen uvedkommende får 
adgang til dine personoplysninger, og at behandlingen af oplysningerne ellers er i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. Foranstaltningerne omfatter bl.a. 
regelmæssige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske procedurer til sikring af 
informationssikkerhed samt verifikationsprocedurer af inspektions- og 
korrektionsanmodninger. 

Medmindre andet er oplyst, gemmes de personoplysninger, som HTS behandler, på den 
server, der ejes af HTS, og som drives af Office Center Hønefoss eller Microsoft. 

Bliver vi bekendt med sikkerhedsbrud i et af vores it-systemer, som kan påvirke dine 
rettigheder, giver vi dig besked via e-mail eller SMS. HTS er også forpligtet til at underrette 
Datatilsynet om enhver sikkerhedsbrud inden for 72 timer efter, at HTS blev opmærksom på 
bruddet. 

7. HVORNÅR SLETTER VI PERSONOPLYSNINGERNE? 

HTS opbevarer ikke personoplysninger længere end det, der er nødvendigt for at levere 
vores ydelser eller på anden måde opfylde formålet med behandlingen. 

8. HVEM DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?  

Medmindre du har givet særskilt samtykke til videregivelse af dine personoplysninger, vil 
disse kun blive videregivet til andre, hvor dette er nødvendigt for at opfylde vores 
forpligtelser. 

Hvis der er en lovbestemt leveringsforpligtelse, deler vi dine personoplysninger med vores 
underleverandører eller med offentlige myndigheder.  

9. DINE RETTIGHEDER 

Persondatapolitikken giver dig en række rettigheder, herunder retten til at få indsigt i, 
berigtigelse og sletning af de personoplysninger, vi har gemt om dig. Fra d. 25. maj 2018 har 
du også ret til dataportabilitet. Det betyder, at du blandt andet vil kunne medbringe dine 
personoplysninger i et maskinlæsbart format. Du har også ret til at modsætte dig 
behandling af personoplysninger og ret til at modsætte dig personprofilering og 
automatiserede beslutninger. Med hensyn til annulleringskravet er der en undtagelse for de 



 
oplysninger, der er nødvendige for at vi kan levere en ydelse, som du stadig ønsker adgang 
til, eller når det er lovpålagt at opbevare personoplysninger for en bestemt periode. 

10. COOKIES 

Vi bruger cookies til at registrere brugen af alle vores hjemmesider. Formålet med dette er 
at føre statistikker over brugen og for at forbedre vores hjemmesider. Du kan vælge at afstå 
fra at bruge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Dette kan dog medføre, at 
du ikke får adgang til nogle af vores tjenester. 

11. ÆNDRING AF PERSONDATAPOLITIKKEN 

HTS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende persondatapolitik. 
Du vil blive underrettet, hvis vi foretager væsentlige ændringer.  

12. KONTAKT OS 

Du er altid velkommen til at sende os en e-mail på market@hts.no, hvis du har spørgsmål til, 
hvordan vi behandler personoplysninger eller ønsker at anmode om indsigt, berigtigelse, 
sletning mm. 


