
Personvernerklæring 
Behandlingsansvarlig 

Denne personvernerklæringen skal forklare, hvordan i Byggmester Pawel Mikolajczyk, samler vi og 
behandler personopplysninger. Daglig leder i vår virksomhet er behandlings ansvarlig.  

Kontaktinformasjon: 

Byggmester Pawel Mikolajczyk AS 
Forretningsadresse: Songdalsvegen 240, 4645 Nodeland 
Org.nr.: 924 421 967 
E-postadresse: post@byggmesterpawel.no 

Vi tar personvernet ditt på alvor. 

Rettigheter 

Du har til enhver tid rett til innsyn i dine data som vi oppbevarer. Ikke nøl å kontakte med oss hvis du 
har noe spørsmål. Vi skal svare så fort som mulig, og senest innen 15 dager. Om det er nødvendig, så 
kan du spørre oss om: 

- Å rette dine opplysninger 
- Slette opplysninger 
- Trekke samtykket tilbake 

Formål og behandling 

Vi behandler personopplysninger om kunder og potensielle kunder, når de kjøper våre tjenester og/eller 
kontakter oss via webside, sosiale medier, telefon, mittanbud.no eller e-post. Det er alltid frivillig å oppgi 
personopplysninger, men vi er nødt til å samle de for å kunne gi deg det beste tilbudet. Uavhengig av 
formen du kontakter med oss, samler vi in slike data: telefon nummer, navn, adresse, e-post adresse. 
Dette for å kunne gi deg det beste tilbudet og i tilfelle vi mottar reklamasjon eller klage. I tillegg, når du 
kjøper våre tjenester oppbevarer vi bestillings -, kjøps- og betalingsinformasjon. Samme regler gjelder 
for samarbeidspartnere og databehandlere. 

Lagring 

Vi oppbevarer g behandler data så lenge vi må, grunnet til regnskap, skatt og andre regler og forskrifter. 
Om du ønsker at vi skal slutte å behandle og oppbevare dine personopplysninger, har du alltid rett til å 
kontakte oss og informere om dette. Vi påser at personopplysninger blir slettet fra våre systemer etter 
behov og ikke senere en inntil 5 år, da regnskapsmaterialer oppbevares så lenge. 

Deling av personopplysninger 

Av og til skjer det slik at vi må dele personopplysningene med andre, slik at vårt selskap fungerer effektiv. 
Dette gjelder følgende parter: samarbeidspartnere (som leverer utfyllende tjenester til våre prosjekter), 
regnskapsbyrå og forsikringsselskap. Vi krever fra alle at di sikrer data de mottar fra oss.   

På grunn av sikkerhet har vi ikke spesifisert disse ved navn, men ta gjerne kontakt med oss hvis du vil 
vite mer. 

Sikkerhet 

Informasjonssikkerhet er på høy plass hos oss og vi bruker sterke passord, tilgangskontroll, og 
tofaktorautentisering for å sikre dataene våre og dine, slik at uvedkommende får ikke påvirke på noen 
måter dataene vi oppbevarer.  

 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 21.01.2021 


