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Om denne policy

Denne policy angir hvilke retningslinjer og rutiner Drift Sør benytter for innsamling og 

oppbevaring av opplysninger som er omfattet av personvernlovgivningen (GDPR). Dette vil si

personopplysninger som kan knyttes til en bestemt person, som telefon nummer, 

fødselsnummer, mail, adresse, etc.

Formål for innsamling av personopplysninger

Drift Sør samler kun inn nødvendige opplysninger for å ivareta ansettelsesforhold, kundeforhold eller

leverandørforhold. Og innsamlede data benyttes kun i disse sammenhenger

Personopplysninger som samles inn og hvordan disse behandles

Det er ett vidt spenn i opplysninger som samles inn, men målet er hele tiden og holde det til ett 

minimum, innsamlede opplysninger lagres i våre systemer som er rettighetsstyrt så kun relevante 

funksjoner har tilgang til det som er nødvendig.

I gitte tilfeller må personopplysninger deles med kunder og ansatte for å opprettholde den daglige 

driften, det er da kun det mest nødvendige som deles. Eksempler på dette er CV, kursbevis, 

telefonnummer, etc.,

Forhindre personopplysninger på avveie

Vi har personopplysninger lagret på tilgangsstyrte servere hvor det er kun de med riktig rettighet 

som har tilgang. Her benyttes Landax som er vårt kvalitetsstyringssystem og Nettlønn som er vårt 

lønnsprogram.

Når vi ikke har behov for personopplysningene lenger slettes disse fra våre systemer.

Innsyn/Sletting

Man har på forespørsel krav på innsyn i lagrede personopplysninger, forespørsel om dette skal 

besvares så raskt som mulig og senest innen en måned. Forespørsler rettes til ansvarlig for GDPR 

(Oppgitt i bunnen av dette dokumentet)

Arbeidssøkere som sender inn søknad via våre nettsider vil automatisk bli slettet etter 12 måneder, 

det må innhentes nytt samtykke for å være registrert i nye 12 måneder.
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Klagemuligheter

Dersom du mener vi ikke overholder dine rettigheter står fritt til å klage til oss eller datatilsynet

Ansvarlig for GDPR

Drift Sør sin ansvarlige for overholdelse av GDPR er Stian Husebye og kan kontaktes på telefon: 

91883967 eller mail: stian@driftsor.no




