Personvern i Enklere Hage AS
1. Om personvernerklæringen
Enklere Hage er opptatt av å ivareta personvernet til brukerne av nettstedet. Denne
personvernerklæringen beskriver hvordan vi innhenter, lagrer og anvender dine
personopplysninger, samt hvilke rettigheter du som bruker har i tilknytning til dette.
2. Kontaktinformasjon
Dersom du ønsker innsyn eller har spørsmål knyttet til denne personvernerklæring kan disse
rettes til daglig leder Thea Nesdal på e-post: post@enklerehage.no
3. Formål
Personopplysningene behandles utelukkende for det formål å administrere tjenestene vi
tilbyr og til å oppfylle gjøremål etter brukernes ønsker. Opplysningene vil ikke bli brukt eller
utlevert til andre formål, herunder markedsføring, med mindre du har gitt ditt samtykke til
dette. Du kan når som helst velge å trekke tilbake et slikt samtykke.
4. Hvilke personopplysninger behandles
Som ledd i driften av våre nettsider vil vi kunne be om, samle inn og lagre
personopplysninger som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer fra våre brukere,
samt andre opplysninger som er relevante for tjenesten.
5. Opplysninger lagret på Min Hage
Du er selv ansvarlig for innhold som lagres på Min hage samt for deling av dette. På Min
hage ligger utelukkende opplysninger lagret av bruker. Navn og e-postadresse er nødvendig
for å opprette brukerprofil. Andre opplysninger er frivillig å legge inn. Gjennom deling av
presentasjonssiden eller blogginnlegg gir du samtykke til at andre får tilgang til opplysninger
du har lagret på disse sidene.
6. Tilgang og utlevering av opplysninger
Det er kun ansatte hos Enklere Hage AS som har tilgang til personopplysningene som lagres
om deg. Opplysningene utleveres ikke til tredjeparter, med unntak av underleverandører
som bistår oss i forbindelse med levering av tjenestene.
7. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle
formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Vi vil normalt lagre opplysningene
som følger:
•
•

Opplysninger brukt i forbindelse med bestilling av hageplan: i 3,5 til 5 år i
samsvar med bokføringsloven.
Opplysninger lagret på MinHage: Så lenge du har brukerprofil hos oss.

8. Dine rettigheter
Innenfor rammene av gjeldene lov har du følgende personvernrettigheter:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av
personopplysningene dine.
Rett til innsyn. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene dine.
Rett til korrigering. Du har rett til å be oss om å korrigere personopplysningene dine
dersom de inneholder feil eller er ufullstendige, for eksempel ved å endre
profilopplysningene dine.
Rett til å glemmes. Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi
ikke lenger har behov for dem.
Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi
slutter å bruke personopplysningene dine.
Rett til å få opplysninger overført. Du har rett til å få utlevert personopplysninger
som du har oppgitt til oss i et format som gjør at du kan overføre
personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også har rett til å få
personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen.
Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har rett til å motsette
deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å avslutte
brukerprofilen din.
Du kan utøve rettighetene dine ved å kontakte oss på post@enklerehage.no
Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du
rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no). Ta gjerne kontakt med oss i
forkant slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser.

