
 
FOR INTERSHARE AS 

 

PERSONVERNERKLÆRING 

Denne personvernerklæringen gjelder for Intershare AS. Her forklarer vi hvilke personopplysninger vi 
samler inn og hvordan vi benytter disse.  

Daglig Leder er behandlingsansvarlig for Intershare AS. Spørsmål vedrørende behandling av 
personopplysninger eller utøvelse av rettigheter som innsyn, retting eller sletting gjøres ved sende 
epost til post@intershare.no eventuelt ringe sentralbord på nummer 380 90000. 

Informasjon om kunder 

Intershare AS leverer tjenester til bedrifter og i den sammenheng lagrer vi kontaktinformasjon til 
våre kontaktpersoner hos kunden. Denne informasjonen benyttes til å kontakte kunden ved behov 
og ved å sende ut driftsmeldinger om tjenestene som leveres. Vi lagrer navn, telefonnummer og 
epost-adresse på disse kontaktpersonene. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6.1b Kontrakt. 

For driftskunder lagrer vi også informasjon om brukerkonto som lages på driftsløsningen. Disse 
inneholder navn, epost-adresse og tilganger. Dette for at du skal få tilgang til løsningen som leveres 
ihht avtalen. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6.1b Kontrakt. 

Denne informasjonen deles ikke med andre parter. 

Når et kundeforhold opphører vil alle personopplysninger knyttet til kunden slettes eller 
anonymiseres innen 12 måneder. 

Informasjon om leverandører 

Vi lagrer kontaktinformasjon om våre kontaktpersoner hos våre leverandører. Denne informasjonen 
benyttes til å kontakte leverandøren ved behov. Vi lagrer navn, telefonnummer og epost-adresse på 
disse kontaktpersonene. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6.1f Berettigede interesse. 

Denne informasjonen deles ikke med andre parter. 

Når et leverandørforhold opphører vil alle personopplysninger knyttet til leverandøren slettes eller 
anonymiseres innen 12 måneder. 

Informasjon om potensielle kunder 

I våre salgsprosesser lagrer vi kontaktinformasjon på personene som trengs for gjennomføring av 
salgsprosessen. Vi lagrer kun offentlig tilgjengelig informasjon som navn, telefonnummer og epost-
adresse på disse kontaktpersonene. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6.1f Berettigede 
interesse. 

Denne informasjonen deles ikke med andre parter. 

Epost 

Intershare AS tilstreber å ikke sende persondata i epost og ønsker heller ikke å motta persondata 
over epost. Hvis det sendes persondata med epost, så er det som følge av kontraktsmessige 
forpliktelser. Ønskes det å sende oss persondata og dere ikke har egnede metoder for dette, kontakt 
oss for bistand til det.  
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All epost som mottas og som inneholder persondata, behandles med at persondataene flyttes over i 
egnet system for behandlingen og eposten slettes så fort som mulig. 

Vi lagrer ikke personopplysninger i epost. Vi sender eller videresender heller ikke 
personopplysninger i epost. 

I epost sendt til Intershare AS anser vi informasjon som navn, telefonnummer og epost-adresse, som 
avsender har i sin epost-signatur, som offentlig informasjon og tillater at den enkelte ansatt kan 
lagre denne informasjonen i sin adresseliste eller i egnet system, ved behov. Behandlingsgrunnlaget 
er GDPR artikkel 6.1f Berettigede interesse. 

Onlet og Wincar 

Intershare sine programvareprodukter muliggjør våre kunder å lagre personopplysninger om sine 
kunder. Det er våre kunder som bestemmer hvilke personopplysninger som lagres i systemene og er 
behandlingsansvarlig for disse. Vi henviser derfor til dem for alle forespørsler rundt personvern og 
utøvelse av rettigheter som innsyn, retting og sletting til dem.  

Endringer av denne personvernerklæringen 

Denne personvernerklæringen vil bli oppdatert når vår datainnsamling eller bruk av data endres, 
eller ved klargjøringer i regelverket som medfører behov for korrigering.  

Sist oppdatert 03.11.2021 

 


