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1. Oversikt over personvern

Generelle instrukser
Her følger en enkel oversikt over hva som skjer med den personlige informasjonen din når du besøker nettstedet vårt. Personlig informasjon er all 
informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig. Du finner detaljert informasjon om personvern i personvernerklæringen vår.

Innsamling av data på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for innsamling av data på dette nettstedet?
Databehandlingen på dette nettstedet utføres av nettstedoperatøren. Kontaktinformasjon til ansvarlig organ finner du i avsnittet «Henvisning til 
ansvarlig organ» i denne personvernerklæringen.

Hvordan samler vi inn dataene dine?
Dine data vil for det første bli samlet inn fordi du oppgir dem til oss. Dette kan for eksempel være data som du oppgir i et kontaktskjema.

Andre data samles inn automatisk eller etter at du har gitt samtykke til innsamling, av datasystemene våre når du besøker nettstedet. Dette er 
fremfor alt tekniske data (for eksempel nettleser, operativsystem eller tidspunkt for når du besøkte nettstedet). Innsamlingen av denne dataen 
skjer automatisk så snart du går inn på dette nettstedet.

Hva bruker vi dataene dine til?
En del av dataene samles inn for å sikre at nettstedet kan brukes problemfritt. Andre data kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hvilke rettigheter har du med hensyn til dine data?
Du har når som helst rett til å få informasjon om opprinnelse til, mottaker av og formål med de personlig opplysningene dine som er lagret. Du har 
også rett til å be om retting eller sletting av disse dataene. Etter at du har gitt samtykke til databehandlingen, kan du når som helst tilbakekalle 
dette samtykket. Dessuten har du under bestemte omstendigheter rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personlige opplysninger.
Videre har du rett til å henvende deg til tilsynsmyndigheten for personvern med en eventuell klage.

Til dette formålet samt for ytterligere spørsmål om personvern, kan du når som helst kontakte oss.

Analyseverktøy og verktøy fra tredjepart
Når du besøker dette nettstedet, vil surfe-atferden din kunne bli evaluert statistisk. Dette skjer fremfor alt ved hjelp av såkalte analyseprogrammer.
Detaljert informasjon om slike analyseprogrammer finner du i personvernerklæringen.

2. Vertstjenester og innholdsleveringsnettverk (CDN)

Alfahosting
Vi hoster nettstedet vårt hos Alfahosting. Leverandøren er Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale) (heretter Alfahosting) 
Når du besøker nettstedet vårt, samler Alfahosting inn ulike loggfiler inkludert IP-adressene dine.
Detaljer finner du i Alfahostings databeskyttelseserklæring:
 
https://alfahosting.de/datenschutz/.
 
Alfahosting brukes på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Vi har en legitim interesse i at nettsiden vår vises så pålitelig som mulig. Hvis 
et tilsvarende samtykke ble bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 lit a DSGVO og § 25 para B for 
fingeravtrykk av enheter) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.
 
Ordrebehandling
Vi har inngått en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennevnte leverandør. Dette er en kontrakt som kreves av databeskyttelsesloven, som 
sikrer at personopplysningene til besøkende på nettstedet vårt kun behandles i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

3. Generelle opplysninger og obligatorisk informasjon

Personvern
Nettstedoperatøren for dette nettstedet tar beskyttelsen av dine personlige opplysninger veldig alvorlig. Vi behandler dine
personopplysninger konfidensielt og i samsvar med lovbestemte personvernforskrifter og denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, vil forskjellige personlige opplysninger bli samlet inn.
Personlige opplysninger er informasjon som personlig identifiserer deg. Denne personvernerklæringen forklarer hva slags informasjon vi samler 
inn og hva vi bruker den til. Den forklarer dessuten hvordan og med hvilken hensikt dette skjer.

Vær oppmerksom på at overføring av data via Internett (for eksempel når du kommuniserer via e-post) vil kunne innebære et sikkerhetsproblemer. 
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En fullstendig beskyttelse av dataene mot tredjeparters tilgang er ikke mulig.

Henvisning til ansvarlig organ
Ansvarlig organ for databehandlingen på dette nettstedet er:

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 3289288
E-post: info@akkuvision.de

Ansvarlig organ er den fysiske eller juridiske personen som, alene eller i samspill med andre, bestemmer formålene med og midlene for behandling 
av personlig opplysninger (som f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Lagringsvarighet
Med mindre annet er spesifisert i denne personvernerklæringen forblir den personlige informasjonen lagret hos oss til formålet med 
databehandlingen er oppfylt. Når du kommer med en legitim forespørsel om sletting eller tilbakekaller samtykket ditt til databehandlingen, 
blir dataene dine slettet, med mindre vi har andre juridiske grunner til å lagre dine personlige opplysninger (f.eks. lagringsfrister i forhold til 
skattemyndigheter eller kommersielle aktører). I slike tilfelle skjer slettingen etter at disse grunnene ikke lenger er til stede.

Generell informasjon om rettsgrunnlaget for databehandling på denne nettsiden
Hvis du har samtykket til databehandlingen, vil vi behandle personopplysningene dine på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR 
eller artikkel 9 paragraf 2 bokstav a GDPR, dersom spesielle datakategorier i henhold til artikkel 9 paragraf 1 GDPR behandles. Ved uttrykkelig 
samtykke til overføring av personopplysninger til tredjeland er databehandling også basert på artikkel 49 (1) (a) GDPR. Hvis du har samtykket 
til lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på sluttenheten din (f.eks. via enhetsfingeravtrykk), er databehandling også basert 
på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst. Hvis opplysningene dine er nødvendige for å oppfylle kontrakten eller for å utføre 
pre-kontraktuelle tiltak, behandler vi opplysningene dine på grunnlag av artikkel 6 (1) (b) GDPR. Videre behandler vi opplysningene dine hvis de 
er pålagt å oppfylle en juridisk forpliktelse på grunnlag av artikkel 6 (1) (c) GDPR.

Databehandling kan også foregå på grunnlag av vår legitime interesse i henhold til Art 6 Paragraf 1 lit f GDPR. Følgende avsnitt i denne 
databeskyttelseserklæringen gir informasjon om det relevante juridiske grunnlaget i hvert enkelt tilfelle.

Personvernansvarlig foreskrevet gjennom lov
Vi har utnevnt en personvernansvarlig for vårt foretak.

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 3289288
E-post: info@akkuvision.de

Merknad om dataoverføring til USA og andre tredjestater
Vi bruker blant annet verktøy fra selskaper basert i USA eller andre tredjeland som ikke er sikre under databeskyttelsesloven. 
Hvis disse verktøyene er aktive, kan dine personopplysninger overføres til disse tredjelandene og behandles der. Vi vil påpeke at det i disse 
landene ikke kan garanteres noe databeskyttelsesnivå som kan sammenlignes med EUs.
For eksempel er amerikanske selskaper forpliktet til å utlevere personopplysninger til sikkerhetsmyndigheter uten at du som vedkommende kan 
ta rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at amerikanske myndigheter (f.eks. hemmelige tjenester) vil behandle, evaluere og 
permanent lagre dine data på amerikanske servere for overvåkingsformål. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

Tilbakekalling av samtykke til databehandling
En rekke operasjoner knyttet til databehandling er bare mulige med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle et samtykke du 
allerede har gitt. Gyldigheten av databehandlingen som er gjennomført fram til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Rett til å motsette seg datainnsamling i spesielle tilfeller og mot adressert reklame (art. 21 i EUs personverndirektiv)
HVIS DATABEHANDLINGEN FOREGÅR BASERT PÅ ART. 6, AVS. 1, BOKSTAV E ELLER F I EUS PERSONVERNDIREKTIV, HAR DU RETT TIL 
NÅR SOM HELST Å MOTSETTE DEG BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE AV GRUNNER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV 
DIN SPESIELLE SITUASJON, DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DET RESPEKTIVE JURIDISKE 
GRUNNLAGET SOM BEHANDLINGEN ER BASERT PÅ, FINNES I DENNE PERSONVERNERERKLÆRINGEN. HVIS DU MOTSETTER DEG 
DETTE, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER, MED MINDRE VI HAR LEGITIME GRUNNER SOM OVERVEIER DINE 
INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER ELLER BEHANDLINGEN SKJER MED DET FORMÅL Å HÅNDHEVE, FORFØLGE ELLER FORSVARE 
JURIDISKE KRAV (MOTSETTELSE I HENHOLD TIL ART. 21, AVS. 1, I EUS PERSONVERNDIREKTIV).

HVIS PERSONOPPLYSNINGENE DINE BEHANDLES FOR Å SENDE ADRESSERT REKLAME, HAR DU TIL ENHVER TID RETT TIL Å MOTSETTE 
DEG BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER TIL DETTE FORMÅL, DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING I DEN GRAD DETTE ER 
KNYTTET TIL SLIK ADRESSERT REKLAME. HVIS DU MOTSETTER DEG BEHANDLINGEN, VIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE IKKE LENGER 
BLI BRUKT TIL ADRESSERT REKLAME (MOTSETTELSE I HENHOLD TIL ART. 21, AVS. 2, I EUS PERSONVERNDIREKTIV).

Rett til å henvende deg til den aktuelle tilsynsmyndigheten
Ved overtredelse av EUs personverndirektiv har berørte personer rett til å henvende seg til en tilsynsmyndighet, særlig i den EU-medlemsstaten 
der de har sin faste bopel, sin arbeidsplass eller som er åsted for den påståtte overtredelsen. Denne retten berører ikke andre administrative eller 
rettslige virkemidler.

Rett til dataenes overførbarhet
Du har rett til å få data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller som del av oppfyllelse av en kontrakt, sendt til deg selv 
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eller til en tredjepart i et standard maskinlesbart format. Dersom du ber om direkte overføring av data til en annen ansvarlig person, vil dette bare 
bli gjort i den grad det er teknisk mulig.

SSL- og TLS-kryptering
Av sikkerhetsmessige grunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler du sender til oss, 
bruker dette nettstedet SSL- eller TLS-kryptering.
En kryptert tilkobling kjenner du igjen på at nettleserens adresselinje endres fra «http://» til «https://», samt på låsikonet i nettleserfeltet.
Dersom SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du sender til oss leses av tredjeparter.

Informasjon, sletting og retting
Innenfor gjeldende lovbestemmelser har du når som helst rett til å kostnadsfritt motta informasjon om personopplysningene dine som vi lagrer, 
deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen, og om nødvendig, rett til å få rettet eller slettet disse opplysningene. Til dette 
formålet samt for ytterligere spørsmål om personlige opplysninger, kan du når som helst kontakte oss.

Rett til å begrense behandlingen av personlige opplysninger
Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personlige opplysninger.
Du kan når som helst ta kontakt med oss. Retten til å begrense behandlingen foreligger i følgende tilfeller:

• Hvis du bestrider nøyaktigheten av de personlige opplysningene dine som er lagret hos oss, trenger vi vanligvis tid til å bekrefte dette. Så 
lenge denne gjennomgangen varer, har du rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personlige opplysninger.

• Dersom behandlingen av dine personlige opplysninger har skjedd eller skjer urettmessig, kan du be om begrensning av databehandling i 
stedet for sletting.

• Hvis vi ikke lenger behøver dine personlige opplysninger, men du trenger disse for å utøve, forsvare eller håndheve juridiske krav, har du 
rett til å be om at behandlingen av dine personlige opplysninger blir begrenset i stedet for at opplysningene blir slettet.

• Dersom du har lagt inn innvendinger iht. art. 21, avs. 1, i EUs personverndirektiv, må det skje en avveining mellom dine interesser og våre. 
Så lenge det ikke er klart hvilke interesser som er overveiende, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personlige 
opplysninger.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personlige opplysninger, kan disse dataene bare brukes med ditt samtykke eller med det formål 
å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte rettigheter tilhørende en annen fysisk eller juridisk person eller av vesentlig offentlig 
interesse fra Den europeiske unions eller en medlemsstats side.

Innvending mot innsending av reklame via e-post
Bruk av kontaktinformasjonen som vi er forpliktet til å oppgi på vår kontaktside, til innsending av reklame og informasjonsmateriell som vi ikke 
uttrykkelig har bedt om, er ikke tillatt. Vi forbeholder oss retten til å treffe rettslige tiltak i tilfelle uoppfordret tilsending av reklame, for eksempel 
søppel-e-post.

4. Innsamling av data på dette nettstedet

Informasjonskapsler
Nettstedet vårt benytter informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som ikke gjør skade på enheten din. De lagres enten midlertidig, 
for varigheten av økten (økt-informasjonskapsel) eller permanent (permanent informasjonskapsel) på enheten din. Økt-informasjonskapsler 
slettes automatisk når økten din er ferdig. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på enheten din til du sletter disse selv eller til nettleseren 
din foretar en automatisk sletting.

Informasjonskapsler fra tredjepart kan også bli lagret på enheten din når du benytter nettstedet vårt (tredjeparts informasjonskapsler). Dette gjør 
det mulig for deg og for oss å benytte bestemte tjenester fra tredjepart (f.eks. informasjonskapsler for betalingsløsninger).

Informasjonskapsler har forskjellige funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk nødvendige, fordi funksjoner på nettstedet ikke fungerer 
uten disse (f.eks. handlevogn-funksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler blir brukt til å vurdere brukeratferd eller for å vise 
reklame.

Informasjonskapsler som er nødvendige for å utføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen, for å gi visse funksjoner du 
ønsker (f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller for å optimalisere nettsiden (f.eks. informasjonskapsler for måling av nettpublikum) 
(nødvendige informasjonskapsler). lagret på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR, med mindre annet rettslig grunnlag er spesifisert. 
Nettstedets operatør har en legitim interesse i lagring av nødvendige informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimalisert levering av sine 
tjenester. Hvis samtykke til lagring av informasjonskapsler og sammenlignbare gjenkjenningsteknologier ble bedt om, skjer behandlingen 
utelukkende på grunnlag av dette samtykket (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO og § 25 Para. 1 TTDSG); samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om lagring av informasjonskapsler og bare tillater informasjonskapsler enkeltvis og til 
bestemte formål eller generelt utelukker informasjonskapsler, samt aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. 
Dersom du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til dette nettstedet bli redusert.

Hvis informasjonskapsler fra tredjepart eller til analyseformål benyttes, informeres du om dette i denne personvernerklæringen, og om nødvendig 
bes du om et samtykke.

Cookiesamtykke med Usercentrics
Denne nettsiden bruker Usercentrics‘ samtykketeknologi for å innhente ditt samtykke til lagring av visse informasjonskapsler på sluttenheten din 
eller til bruk av visse teknologier og for å dokumentere dette i samsvar med databeskyttelsesbestemmelser. Leverandøren av denne teknologien 
er Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, nettsted:
https://usercentrics.com/de/ (heretter „Usercentrics“).
 
Når du går inn på nettstedet vårt, overføres følgende personopplysninger til Usercentrics:

• Ditt samtykke (r) eller tilbakekall av ditt samtykke (r)
• IP-adressen din
• Informasjon om nettleseren din
• Informasjon om enheten din
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• Tidspunktet for besøket ditt på nettstedet
 
Usercentrics lagrer også en informasjonskapsel i nettleseren din for å kunne tildele tillatelsen du har gitt eller for å kunne tilbakekalle den. Dataene 
som samles inn på denne måten vil bli lagret til du ber oss om å slette den, slette Usercentrics-informasjonskapselen selv eller formålet med 
datalagring gjelder ikke lenger. Obligatoriske lovbestemte oppbevaringskrav forblir upåvirket.
 
Der Einsatz von Usercentrics erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz bestimmter Technologien einzuholen. 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Ordrebehandling
Vi har inngått en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennevnte leverandør. Dette er en kontrakt som kreves av databeskyttelsesloven, som 
sikrer at personopplysningene til besøkende på nettstedet vårt kun behandles i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

Server-loggfiler
Nettstedets leverandør samler automatisk inn og lagrer informasjon i såkalte server-loggfiler som nettleseren din automatisk overfører til oss. 
Disse består av:

• Nettlesertype og -versjon
• Operativsystem som brukes
• Refererende nettadresse
• Tilgangsdatamaskinens vertsnavn
• Tidspunkt for serverforespørsel
• IP-adresse

Det skjer ingen sammenkobling av disse dataene med andre datakilder.
Innsamlingen av disse dataene skjer på grunnlag av art. 6, avs. 1, bokstav f) i EUs personverndirektiv. Nettstedets leverandør har en legitim 
interesse i en teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av nettstedet. Til dette formålet må server-loggfilene registreres.

Kontaktskjema
Når du tar kontakt med oss via kontaktskjemaet, lagrer vi informasjonen du oppgir i skjemaet, inkludert kontaktinformasjon du oppgir der, for å 
kunne besvare forespørselen din og for eventuell oppfølgende kontakt. Vi deler ikke denne informasjonen uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene skjer på grunnlag av art. 6, avs. 1, bokstav b) i EUs personverndirektiv, såframt forespørselen din er knyttet til 
oppfyllelsen av en kontrakt eller er nødvendig for å gjennomføre forberedelser for inngåelse av kontrakt. I alle andre tilfeller skjer behandlingen med 
utgangspunkt i vår legitime interesse for å effektivt kunne behandle forespørsler rettet mot oss (art. 6, avs. 1, bokstav f) i EUs personverndirektiv 
(art. 6, avs. 1, bokstav a) i EUs personverndirektiv, så fremt dette ble forespurt.

Dataene som du sender til oss via kontaktskjemaet, forblir hos oss til du ber oss om å slette disse, tilbakekaller samtykket til lagringen eller til 
formålet med datalagringen bortfaller (f.eks. etter at forespørselen er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – særlig oppbevaringsfrister – 
forblir upåvirket.

Forespørsel via e-post, telefon eller faks
Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil forespørselen din, inkludert alle personlige opplysninger (navn, forespørsel) bli lagret og 
behandlet av oss for å behandle forespørselen din. Vi deler ikke denne informasjonen uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene skjer på grunnlag av art. 6, avs. 1, bokstav b) i EUs personverndirektiv, såframt forespørselen din er knyttet til 
oppfyllelsen av en kontrakt eller er nødvendig for å gjennomføre forberedelser for inngåelse av kontrakt. I alle andre tilfeller skjer behandlingen med 
utgangspunkt i vår legitime interesse for å effektivt kunne behandle forespørsler rettet mot oss (art. 6, avs. 1, bokstav f) i EUs personverndirektiv 
(art. 6, avs. 1, bokstav a) i EUs personverndirektiv, så fremt dette ble forespurt.

Dataene som du sender til oss via kontaktskjemaet, forblir hos oss til du ber oss om å slette disse, tilbakekaller samtykket til lagringen eller 
til formålet med datalagringen bortfaller (f.eks. etter at forespørselen er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – særlig lovpålagte 
oppbevaringsfrister – forblir upåvirket.

5. Analyseverktøy og reklame

Google Tag Manager
Vi bruker Google Tag Manager. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
 
Google Tag Manager er et verktøy som vi kan bruke til å integrere sporings- eller statistiske verktøy og andre teknologier på nettstedet vårt. 
Google Tag Manager selv oppretter ingen brukerprofiler, lagrer ingen informasjonskapsler og utfører ingen uavhengige analyser. Den brukes kun 
til administrasjon og visning av verktøyene som er integrert via den. Google Tag Manager registrerer imidlertid IP-adressen din, som også kan 
overføres til Googles morselskap i USA.
 
Google Tag Manager brukes på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i rask og enkel integrering og 
administrasjon av ulike verktøy på nettsiden. Hvis det ble bedt om et tilsvarende samtykke, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 
Para. 1 lit a DSGVO og § 25 Para B. device fingerprinting) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Google Analytics
Denne nettsiden bruker funksjoner til nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Irland.
 
Google Analytics gjør det mulig for nettstedoperatøren å analysere atferden til besøkende på nettstedet. Nettstedoperatøren mottar ulike 
bruksdata, som f.eks B. Sidevisninger, oppholdstid, operativsystemer som brukes og brukerens opprinnelse. Disse dataene er tilordnet den 
respektive sluttenheten til brukeren. Det er ingen tilordning til en enhets-ID.
 
Videre kan vi blant annet bruke Google Analytics. Ta opp muse- og rullebevegelser og klikk. Videre bruker Google Analytics ulike modelleringsmetoder 
for å supplere de registrerte datasettene og bruker maskinlæringsteknologier for dataanalyse.
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Google Analytics bruker teknologier som gjør det mulig for brukeren å bli gjenkjent med det formål å analysere brukeratferd (f.eks. 
informasjonskapsler eller fingeravtrykk på enheten). Informasjonen som samles inn av Google om bruken av denne nettsiden, overføres vanligvis 
til en Google-server i USA og lagres der.
 
Dette analyseverktøyet brukes på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for 
å optimalisere både nettsiden og reklamen. Hvis det ble bedt om et tilsvarende samtykke, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 
Para. 1 lit a DSGVO og § 25 Para B. device fingerprinting) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.
 
Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Nettleserplugin
Du kan hindre Google i å samle inn og behandle dataene dine ved å laste ned og installere nettleserplugin-modulen som er tilgjengelig under 
følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 
Du kan finne mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata i Googles personvernregler:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
 
Ordrebehandling
Vi har inngått en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fullt ut de strenge kravene fra de tyske databeskyttelsesmyndighetene 
ved bruk av Google Analytics.

Google Ads
Nettstedoperatøren bruker Google Ads. Google Ads er et nettbasert annonseringsprogram fra Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Irland.
 
Google Ads gjør oss i stand til å vise annonser i Googles søkemotor eller på tredjeparts nettsteder hvis brukeren skriver inn bestemte 
søkeord på Google (søkeordmålretting). I tillegg kan målrettede annonser vises basert på brukerdataene som er tilgjengelige på Google 
(f.eks. stedsdata og interesser) (målgruppemålretting). Som nettstedsoperatør kan vi kvantitativt vurdere disse dataene, for eksempel 
ved å analysere hvilke søkeord som førte til at våre annonser ble vist og hvor mange annonser som førte til de tilsvarende klikkene. 
 
Bruken av Google Ads er basert på Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å markedsføre sine tjenesteprodukter 
så effektivt som mulig.
 
Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler.
Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google konverteringssporing
Denne nettsiden bruker Googles konverteringssporing. Leverandøren er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4, Irland.

Ved hjelp av Googles konverteringssporing kan vi og Google gjenkjenne om brukeren har utført bestemte handlinger. For eksempel kan vi vurdere 
hvilke knapper på nettstedet vårt som ble klikket på hvor ofte og hvilke produkter som ble sett eller kjøpt spesielt ofte. Denne informasjonen 
brukes til å generere konverteringsstatistikk. Vi finner ut det totale antallet brukere som klikket på annonsene våre og hvilke handlinger de foretok. 
Vi mottar ingen informasjon som vi personlig kan identifisere brukeren med. Google bruker selv informasjonskapsler eller sammenlignbare 
gjenkjenningsteknologier for identifikasjon.

Googles konverteringssporing brukes på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd 
for å optimalisere både nettsiden og reklamen. Hvis det ble bedt om et tilsvarende samtykke, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 
6 Para. 1 lit a DSGVO og § 25 Para B. device fingerprinting) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Du finner mer informasjon om Googles konverteringssporing i Googles databeskyttelsesbestemmelser:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Nyhetsbrev

Nødvendig informasjon for utsendelse av nyhetsbrev
Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet som blir tilbudt på nettstedet, trenger vi en e-postadresse fra deg og informasjon som gjør det mulig for oss 
å kontrollere at du er den rettmessige eieren av den angitte e-postadressen og at du ønsker å motta nyhetsbrevet. Ytterligere informasjon samles 
ikke inn, samles henholdsvis bare inn på frivillig basis. Vi bruker tjenesteleverandører for nyhetsbrev, som er beskrevet nedenfor, for å behandle 
nyhetsbrevet.

Rapidmail
Denne nettsiden bruker Rapidmail til å sende nyhetsbrev. Leverandøren er rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Tyskland. 
Rapidmail er en tjeneste som blant annet utsendelse av nyhetsbrev kan organiseres og analyseres med.
Dataene du oppgir for å abonnere på nyhetsbrevet vil bli lagret på Rapidmail-serverne i Tyskland.

Dataanalyse utført av Rapidmail
For å kunne utføre analyser, inneholder e-postene som sendes med Rapidmail en såkalt «sporings-piksel» som oppretter en forbindelse med 
serverne til Rapidmail når e-posten blir åpnet. På denne måten kan vi avgjøre om et nyhetsbrev har blitt åpnet.

Videre kan vi bruke Rapidmail til å finne ut om og hvilke lenker i nyhetsbrevmeldingen som klikkes på. Alle lenker i e-posten er såkalte 
sporingslenker, som klikkene dine kan telles med. Dersom du ikke ønsker en analyse av Rapidmail, må du melde deg av nyhetsbrevet. For dette 
formålet gir vi en tilsvarende lenke i hver nyhetsbrevmelding.
Du finner mer informasjon om analysefunksjonene til Rapidmail på følgende lenke:
https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.
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Rettsgrunnlag
Databehandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke (art. 6, avs. 1, bokstav a) i EUs personverndirektiv). Du kan når som helst tilbakekalle dette 
samtykket. Gyldigheten av databehandlingen som er gjennomført fram til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Lagringsvarighet
Informasjon du har oppgitt til oss for å motta nyhetsbrevet, lagres hos oss eller leverandøren av nyhetsbrevet. Når du avregistrerer deg fra 
nyhetsbrevet, blir du slettet fra distribusjonslisten til nyhetsbrevet. Informasjon som er lagret hos oss til andre formål, blir ikke påvirket av dette.

Etter at du har blitt f jernet fra nyhetsbrevdistribusjonslisten, kan e-postadressen din lagres av oss eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren på en 
svarteliste dersom dette er nødvendig for å forhindre fremtidige utsendelser. Dataene fra svartelisten brukes kun til dette formålet og slås ikke 
sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse i å overholde lovkravene ved sending av nyhetsbrev (legitim interesse i 
betydningen av Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Lagring i svartelisten er ikke begrenset i tid. Du kan protestere mot lagringen hvis dine interesser veier 
tyngre enn våre legitime interesser.

Du finner mer informasjon i dokumentasjonen om datasikkerhet fra Rapidmail på:
https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Inngåelse av kontrakt for ordrebehandling
Vi har inngått en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennevnte leverandør.
Dette er en kontrakt som kreves av databeskyttelsesloven, som sikrer at personopplysningene til besøkende på nettstedet vårt kun behandles i 
henhold til våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

7. Plugin og verktøy

YouTube med utvidet personvern
Dette nettstedet inkluderer videoer fra YouTube. Operatøren av nettstedet er Google Ireland Limited («Google»),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi benytter Youtube i utvidet personvern-modus. Denne modusen fører i følge YouTube til at YouTube ikke lagrer informasjon om brukeren av 
nettstedet før brukeren ser på en video. Overføring av data til YouTube-partnere kan imidlertid ikke utelukkes på bakgrunn av bruk av utvidet 
personvern-modus. YouTube oppretter en forbindelse til Google DoubleClick-nettverket – uavhengig av om du ser en video eller ikke.

Så snart du starter en YouTube-video på dette nettstedet, oppretter YouTube en forbindelse til serverne. Dermed får YouTube-serverne vite 
hvilken av våre sider du har besøkt.
Når du er logget inn på YouTube-kontoen din, kan YouTube knytte surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan hindre dette ved å 
logge ut av YouTube-kontoen din.

I tillegg kan YouTube lagre forskjellige informasjonskapsler eller andre sammenlignbare gjenkjenningsteknologier (f.eks. enhetsfingeravtrykk), på 
enheten din etter at du starter en video. På denne måten kan YouTube få informasjon om brukere av dette nettstedet. Denne informasjonen brukes 
blant annet til å opprette videostatistikker, forbedre brukervennligheten og hindre forsøk på bedrageri.

Etter at du starter en YouTube-video kan det også utføres annen type databehandling som vi ikke har noen innvirkning på.

Dette representerer en legitim interesse i henhold til artikkel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR. Dersom det er bedt om et tilsvarende samtykke, 
skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og artikkel 25 paragraf 1 TTDSG, så langt som samtykket 
inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (f.eks. fingeravtrykk på enheten) i henhold til TTDSG. 
Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Du finner ytterligere informasjon om personvern hos YouTube i personvernerklæringen på:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokal vert)
Dette nettstedet bruker såkalte nettfonter levert av Google, for konsekvent skriftrepresentasjon. Google-fontene er installert lokalt. Det skjer 
ingen tilkobling til serverne til Google.

Du finner mer informasjon om Google Web Fonts på følgende lenker
https://developers.google.com/fonts/faq og i personvernerklæringen til Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.


