Websystems Personvernerklæring (NySalgs Portaler)
Vi opprettet denne personvernerklæringen for å forsikre deg om vårt engasjement for personvern.
Vi oppfordrer deg til å lese denne policyen før du bruker noen av våre nettsteder oppført nedenfor:
www.Websystems.no
www.websystems-hosting.com
www.Websystems-design.com
www.gdpr-system.eu
Siden du ikke har noen behandling på de ovennevnte nettstedene som faktisk behandler din personlige
informasjon, så er vår rolle i prosessen her, en datakontroller. (Vi lagrer ingen informasjon her.)
Din kontaktperson for alle våre nettsteder er:
Data Protection Officer: Jan Ove Berg
Epost: DPO@websystems.no
Mobil: +47 46950996
Din bruk av disse nettstedene, vil derfor, bekrefte at du er enig i innholdet av vår
Personvernerklæring, så vær vennlig å ikke bruke nettstedene ovenfor,
dersom du er uenig i noen av punktene på denne Personvernerklæringen.
1. Hvordan samler vi inn informasjon og hvordan behandler vi den?:
1a. Personlig Informasjon.
Ingen av de ovennevnte nettstedene lagrer noen personlig informasjon på nettstedene, og de tillater
heller ingen brukerkontoer. Det er derfor ingen rettigheter avsatt for individuelle personer tilgjengelig på
disse nettstedene, bortsett fra følgende støttede artikler nevnt i avsnitt "10. Dine rettigheter".
1b. Deling av innsamlet informasjon.
Vi kan dele informasjonen ovenfor eller informasjonen om informasjonskapsler nedenfor, med
tredjepartsfirmaer som utfører tjenester på våre vegne, inkludert våre egne nettsteder, eller gjennom
lovlig påkrevde forespørsler fra myndigheter, dersom det er rettslig relatert til sikkerhetsbrudd.
2. Kapsel Informasjon (Fra vår Informasjonskapsel Erklæring).
Som de fleste selskaper bruker vi noen eksterne tjenester på ovennevnte nettsteder, for å sikre
kontinuerlig forbedring av våre nettsteder, men også for å sikre riktig nivå av sikkerhet for våre
nettbaserte tjenester. Blant annet: å sikre tilgjengelighet, integritet og personvern, for deg som bruker.
Våre infokapsler samler inn følgende informasjon:
Når du besøker tjenesten, kan det hende vi sender en eller flere informasjonskapsler.
Informasjonskapselen er en liten tekstfil som inneholder en streng med alfanumeriske tegn til
datamaskinen din, som identifiserer nettleseren din på en unik måte.
Om bruk av 3dje Part.
Sikkerhet på skjemaene våre: Vi bruker Google captcha som samler IP-adresser for å unngå at
inntrengere misbruker skjemaene til ulovlige formål.
Analytics: Vi benytter Google Analytics for alle våre nettsteder.
Dere kan lese Google's policy = https://policies.google.com/privacy?hl=en eller reservere dere ved å
benytte Analytics opt-out = https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Kort forklaring om Informasjonskapsler.
En vedvarende informasjonskapsel forblir på harddisken etter at du har lukket nettleseren.
Vedvarende informasjonskapsler kan brukes av nettleseren din ved senere besøk på nettstedene.
En øktkapsel er midlertidig og forsvinner etter at du har lukket nettleseren.
(Den vil ikke forbli på harddisken.)
Informasjonskapsler forårsaker ikke skade på datasystemer eller filer, og bare nettstedene som
overførte en bestemt informasjonskapsel til deg, kan lese, endre eller slette slike informasjonskapsler, så
lenge de fremdeles er til stede for nettleserne dine.
Hvis du ikke vil ha informasjon samlet inn ved bruk av informasjonskapsler, er det enkle prosedyrer i de
fleste nettlesere som lar deg slette eksisterende informasjonskapsler, automatisk avvise
informasjonskapsler, eller å få valget mellom å avvise eller godta overføring av bestemte
informasjonskapsler til din datamaskin.
Vennligst se i nettleserinstruksjonene eller hjelpeskjermen for å lære mer om disse funksjonene. Du må
imidlertid være oppmerksom på at det å avvise informasjonskapsler kan gjøre det vanskelig eller umulig
for deg å bruke alle porsjoner eller tjenester på nettsteder.
3. Logg informasjon.
Informasjon om loggfilen rapporteres automatisk av nettleseren eller mobilenheten din hver gang du får
tilgang til tjenesten. Når du bruker tjenestene våre, registrerer serverne våre automatisk informasjon
om loggfiler til teknisk support. Disse serverloggene kan inneholde informasjon som webforespørsler,
Internet Protocol (IP) -adresse, nettlesertype, henvisnings- / exit-sider og URL-er, antall klikk og
hvordan du samhandler med koblinger og funksjoner for tjenestene, domenenavn, destinasjonssider,
sider som er vist, og annen lignende informasjon.
4. Lenker.
Nettstedene inneholder lenker til andre nettsteder. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for
innhold eller personvernpraksis på slike andre nettsteder. Vi oppfordrer brukerne våre til å være
oppmerksom når de forlater nettstedene våre for å lese personvernerklæringer fra andre nettsteder som
samler inn PII - personlig identifiserbar informasjon.
5. Etterlevelse og samarbeid med regulerende myndigheter.
Vi gjennomgår regelmessig overholdelsen av våre retningslinjer for personvern. Vi følger også flere
selvregulerende rammer, som følger EU-GDPR-samsvar. Hvis vi mottar formelle skriftlige klager, vil vi
kontakte personen som sendte klagen for å følge opp. Vi har prosesser for å kontakte og samarbeide med
aktuelle myndigheter, inkludert lokale databeskyttelsesmyndigheter for å løse eventuelle klager eller for
å håndtere våre juridiske forpliktelser.
6. Hvordan bruker vi din informasjon?
Personlig informasjon i skjemaene våre brukes av oss for sikkerhetsformål på ovennevnte nettsteder,
eller av juridiske grunner på våre andre nettsteder der informasjonen som er innsamlet av vårt selskap
kan brukes til tilbakemelding, selvbetjening eller markedsføringsformål til deg, for innholdsforbedringer,
eller for oppdateringer om nye produktutviklinger for deg.
Vi kan bruke din personlige informasjon til interne formål og vil ikke gi den til noen tredjepart, for
eksempel markedsføringsfirmaer. Vi holder vår kundes personlige informasjon konfidensiell og bruker
den bare for å sende viktig informasjon til våre kunder.
7. Barn.
Ovennevnte nettsteder er ikke designet for eller rettet mot barn som er 16 år eller yngre, og vi samler
ikke inn eller opprettholder slike personopplysninger med vilje.
8. Deling av din Informasjon.
Vi vil aldri avsløre noen PII - personlig identifiserbar informasjon til noen utenfor EU / EEC, med mindre
det er en del av en juridisk bindende kontrakt med deg på våre andre nettsteder, eller et pålegg fra
myndigheter som vi må etterkomme.
9. Sikkerhet.
Vi vil aldri be om innloggingsinformasjon, sensitiv informasjon eller økonomisk informasjon fra deg på de
ovennevnte nettstedene. På kontaktskjemaene våre ber vi bare nok informasjon om deg for å kunne
kontakte deg tilbake. Resten av informasjonen er frivillig.
Vi tar forholdsregler for å beskytte den personlige informasjonen når du sender inn personopplysninger
gjennom å besøke våre sikrede nettsteder, eller gjennom kontaktskjemaene, dine data vil være sikre
både offline og online. Når vi samler inn personlig informasjon fra deg, blir informasjonen kryptert og
overført til oss på en sikker måte, ved å bruke sikre captcha og sikre post.

Informasjonen kan bare nås av noen få utvalgte ansatte som trenger informasjonen for å utføre en
bestemt jobb. Våre ansatte er pålagt å bekrefte forståelsen av at all personlig og sensitiv informasjon
anses som konfidensiell. Vi vil iverksette passende tiltak mot den ansatte som ikke unnlater å erkjenner
disse fakta. Vårt firma har sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk og endring av personlig
informasjon under deres kontroll.
Mer informasjon om sikkerhetsnivåene våre for våre andre relevante nettsteder kan bli funnet som en del
av våre DPA - databehandlingsavtaler etter at kunder har logget seg inn på sitt klientområde ved å bruke
denne lenken https://www.websystems-hosting.com/whmcs/clientarea.php, som beskriver litt om
hvordan vi overholder Art.32 GDPR - Sikkerhet for prosessering.
Alle dataene dine lagres bare innenfor EU / EEC, da vi bruker Irland-regionen i AWS - Amazon Web
Services, for alle våre tjenester og fra alle våre nettsteder. Informasjonen din er begrenset fra AWS, og
sikkerhetskopiene er også kryptert, så de har ingen tilgang eller noen innsikt i dataene dine.
AWS er også ansvarlig for den generelle infrastruktursikkerheten for å overholde Art.32, og også andre
relevante deler av GDPR, som vår viktigste leverandør av hostingtjenester. Vennligst sjekk sikkerhets
-delen vår fra denne lenken https://www.websystems-hosting.com/privacy-and-data-security/ .
10. Dine rettigheter. (SAR - Subject Access Rights.)
Som individ har du følgende rettigheter for de ovennevnte nettstedene når vi samler inn informasjon om
deg for prosessene våre:
Du kan forvente at vi gir deg en lett forståelig oversikt over dine personvernrettigheter,
personvernreglene vi har på plass for å sikre dine rettigheter, og vilkårene og betingelsene for bruk av
våre nettsteder. Alt innhold skal være på et tydelig og konsistent språk, så det skal være enkelt for deg
å forstå, basert på kravene fra:
Art.12 – Enkel og tydelig informasjon

https://www.gdpr-system.eu/article-12-transparent-information-communication-and-modalities-for-the-exercise-of-the-rights-of-the-da
ta-subject/

Når informasjonen din blir brukt av ovennevnte nettsteder som vi har forklart, eller blir brukt på våre
andre nettsteder, har du også denne retten:
Art.13.1c Rett til å bli informert.

https://www.gdpr-system.eu/article-13-information-to-be-provided-where-personal-data-are-collected-from-the-data-subject/

GDPR dikterer også at vi bør ha passende tiltak på plass for å avbøte sikkerhet for å beskytte din
personlige informasjon. Dette er riktig utformet for ovennevnte nettsteder, og er blitt utvidet og
implementert ytterligere for resten av nettstedene våre.
Art.25 https://www.gdpr-system.eu/article-25-data-protection-by-design-and-by-default/
Art.32 https://www.gdpr-system.eu/article-32-security-of-processing/
(Merk: For våre andre nettsteder koblet til ovennevnte nettsteder har du lignende rettigheter som
ovenfor, og deretter flere tilleggsrettigheter. Hvis du bruker noen av våre andre nettsteder, kan du også
lese avsnitt "14. Våre andre nettsteder", hvis du er interessert i dette.)
11. Når er vi på våre nettsteder ovenfor, direkte ansvarlig for dine rettigheter?
Siden vi har mange tjenester, og hvis dataene dine er registrert fra et selskap som du er ansatt i, bør alle
disse rettighetene administreres av din egen arbeidsgiver, vanligvis gjennom din brukeradministrator i
selskapet ditt. (I dette tilfellet har vi ikke registrert PII - personlig identifiserbar informasjon, men du selv
eller din arbeidsgiver har gjort det for å gjøre bruk av våre tjenester på vegne av ditt selskap.)
I et slikt tilfelle er ditt selskap definert som en datakontroller, og vi er definert som en databehandler.
Den juridiske personvernrammen mellom våre selskaper administreres deretter gjennom vår DPA databehandleravtale. I dette tilfellet blir personvernrettighetene dine administrert av ditt eget selskap,
og gjennom vår felles DPA.
12. Våre rettigheter.
i har rett til å registrere informasjon om potensielle kunder, som vi har en legitim interesse i å gjøre
forretninger med, og hvor de har innledet en forespørsel til oss, eller som et skritt for å inngå en kontrakt,
eller å oppfylle andre juridiske forpliktelser. (GDPR: Art.6 (a, b, c, f)). Vi har også rett til å kontakte
besøkende på våre tjenester angående vårt forretningsformål.
Vi har også rett til når som helst å endre personvernreglene våre uten forhåndsvarsel. Den endrede
policyen vil gjelde for alle besøkende umiddelbart etter at den er oppdatert. For enkelhets skyld blir den
siste reviderte datoen for policyen lagt ut øverst på siden for personvern.
Hvis du samtykker i våre vilkår og betingelser i denne policyen, er det bare å fortsette å bruke våre
nettsteder, som vil registrere informasjonen din og akseptdatoen, ellers får du ikke fortsette å bruke
noen av våre nettsteder.

13. Klage.
Endelig har du også rett til å sende inn en klage til dine lokale GDPR-myndigheter hvis vi ikke svarer på
dine rettigheter, eller ikke er etter din mening og overholder GDPR av en eller annen grunn. (Vær sikker
på at det er en gyldig og skadelig grunn som påvirker deg som enkeltperson, og ikke bare en
misforståelse, før du utøver denne endelige retten, da det vil skape mye arbeid mange steder.)
Art.77. https://www.gdpr-system.eu/article-77-right-to-lodge-a-complaint-with-a-supervisory-authority/
(Slutt på Personvernerklæring - NySalgs Portaler)
Tillegg 1. (Frivillig å lese, men er ikke i bruk for våre NySalgsPortaler og derfor ikke oversatt.)
14. Our other websites.
(This is not part of the above Customer Portal websites, but refers to our other websites. If you have no
intention of using our forms or contacting us from the above websites, then you do not need to continue
reading the rest of this policy, as it is here to just ensure you understand the differences between the
above websites and the rest of our websites that are connected with the above websites.)
You may also from our other websites, have the following rights:
All content should be in a clear and consistent language, so it should be easy for you to understand.
Art.12.

https://www.gdpr-system.eu/article-12-transparent-information-communication-and-modalities-for-the-exercise-of-the-rights-of-the-da
ta-subject/

When your information is also being used in our other websites, you also have this right there too.
13.1c Right to be informed.

https://www.gdpr-system.eu/article-13-information-to-be-provided-where-personal-data-are-collected-from-the-data-subject/

The GDPR also dictates that we should have appropiate measures in place to mitigate any security to
protect your personal information.
This has been further extended and implemented for the rest of our websites:
Art.25 https://www.gdpr-system.eu/article-25-data-protection-by-design-and-by-default/
Art.32 https://www.gdpr-system.eu/article-32-security-of-processing/
And there, you therefore also have these additional rights:
Art.15 Right to access, https://www.gdpr-system.eu/article-15-right-of-access-by-the-data-subject/
Art.16 Right to rectification, https://www.gdpr-system.eu/article-16-right-to-rectification/
Art.17 Right to erasure (Right to be forgotten),
https://www.gdpr-system.eu/article-17-right-to-erasure-right-to-be-forgotten/
Art.18 Right to the restriction of processing,
https://www.gdpr-system.eu/article-18-right-to-restriction-of-processing/
Art.20 Right to data portability, https://www.gdpr-system.eu/article-20-right-to-data-portability/
Art.21 Right to object to processiong, https://www.gdpr-system.eu/article-21-right-to-object/
In plain english, this means:
1. Opt out from any newsletters
2. Opt out from a specific processing purpose
3. Reduce the amount of a specific processing purpose
4. Access, make changes or updates for your account profile page
5. contact us about any of the above, on either phone or email.
There are also legal restrictions on how much of this that can be done.
The most important criteria for our other websites is that you must be able to identify yourself with a
user-id and also to be able to login, in order to request any of these rights. Then you also need to clearly
indicate the information that you wish to have changed. We will apply this as soon as possible.
We may need to retain certain information for record-keeping purposes and therefore keep some residual
information that will remain within our database and other records which will not be removed or changed.
The Personal Information will normally be retained during the period in which our services are provided
to you. Any requested deletion that you could not do yourself, will be removed by us from our online
systems within 8 weeks after the valid request was registered, and then also totally removed from our
backups with another further 180 days, which is equal to our backup retention period.
Please also note, by reading section "11. When are we with our websites, not directly responsible for your
Privacy rights?" again, about DPA - Data processing agreements, as it might be your Company
administrator, that is also administrating your rights on your behalf, using a DPA.

