myAudi-butikk Personvernerklæring – nettsted – internasjonalt
I denne Personvernerklæringen får du informasjon om Harald A. Møller AS, Postboks 6671 Etterstad, 0609
Oslo, («Butikkoperatør») behandling av personopplysningene dine i forbindelse med myAudi-butikken.
Gjennom myAudi-butikken kan en bruker, på ikke bindende grunnlag, kjøpe ulike bilspesifikke, individuelt
aktiverte bilfunksjoner (i det følgende kalt «functions on demand») fra Butikkoperatøren. Den tekniske
leveransen håndteres av AUDI AG, Ettinger Strasse 70, 85057 Ingolstadt, Tyskland.
Informasjon: functions on demand kan bare bestilles når bilen er tilkoblet internett, noe som betyr at
personvernmodus er deaktivert.
Denne Personvernerklæringen beskriver hvordan Butikkoperatøren behandler personopplysningene dine som
en del av den registrertes bruk av myAudi-butikken, kjøps- og betalingsprosessen, i tillegg til leveringen av
functions on demand. Personvernerklæringen til AUDI AG gjelder for myAudi-portalen og bruken av functions
on demand i bilen. Dette finnes i myAudi-portalen og i infotainment-menyen til bilen.
I henhold til art. 4 nr. i EUs generelle personvernforordning (forordning (EU) 2016/679 – GDPR) menes med
personopplysninger enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar
fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator,
f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere
elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske,
kulturelle eller sosiale identitet. I henhold til art. 4 nr. 2 i GDPR menes med behandling enhver operasjon eller
rekker av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling,
registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk,
utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller
samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

1.
1.1

Hvilke opplysninger samles inn, og hvem er ansvarlig for databehandling?
Parten ansvarlig for behandling av personopplysningene dine (behandlingsansvarlig)

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er:
Harald A. Møller AS, Postboks 6671 Etterstad, 0609 Oslo
Butikkoperatøren er ansvarlig i henhold til personvernlovgivning alene eller sammen med AUDI AG, AutoEttinger Strasse 70, 85057 Ingolstadt, Tyskland, i henhold til meningen som fremkommer i art. 4 nr. 7 i GDPR
for databehandlingen som er beskrevet nedenfor. Om databehandlingen er Butikkoperatørens eller AUDI AGs
ansvar alene eller om Butikkoperatøren har ansvar sammen med AUDI AG, angis i punkt 3 under.

1.2

Personvernombud

Hvis du har spørsmål om personvern som er innenfor Butikkoperatørens ansvarsområde, kan du også
kontakte selskapets personvernombud: personvern@moller.no
Hvis du har spørsmål om personvern som er innenfor AUDI AGs ansvarsområde, kan du også kontakte AUDI
AGs personvernombud:
AUDI AG, Data Protection Officer, Ettinger Strasse 70, 85057 Ingolstadt, Tyskland
E-post: datenschutz@audi.de

1.3

Hvem kan jeg kontakte

Hvis du ønsker å utøve personvernrettighetene dine overfor Butikkoperatøren, bruker du
kontaktalternativene kundeservice@moller.no eller Harald A. Møller AS telefonnummer +47 24 03 33

00.
Hvis du ønsker å utøve personvernrettighetene dine overfor AUDI AG, bruker du kontaktalternativene som
finnes på

www.audi.com/rights-of-data-subjects
Her finner du mer informasjon om hvordan du utøver personvernrettighetene dine.
Hvis du har generelle spørsmål om denne Personvernerklæringen eller behandlingen av personopplysningene
dine, bruker du følgende kontaktalternativer: kundeservice@moller.no eller Harald A. Møller AS

telefonnummer +47 24 03 33 00.

2.
2.1

Hvilke opplysninger behandler vi, og hvilke kilder kommer de fra?
Bruk av myAudi-butikk / opplysninger du har oppgitt

Når du handler i myAudi-butikken, samler AUDI AG, som er behandlingsansvarlig sammen med
Butikkoperatøren, inn følgende personopplysningskategorier:
hoveddata og faktureringsopplysninger (for- og etternavn, stilling (i enkelte land), tittel, fakturaadresse, land,
fødselsdato, fødested (i enkelte land), fødselsnummer (i enkelte land), foretaksnavn, organisasjonsnummer,
telefon- eller mobiltelefonnummer, sertifisert e-post (Italia), codice destinario (Italia), foretaks-ID (Italia).

AUDI AG lagrer opplysningene i Audi ID-kontoen din og leverer dem til Butikkoperatøren for å gjennomføre
kjøpet ditt i myAudi-butikken. Du kan når som helst se og endre opplysningene i Audi ID-kontoen din.
Hoveddata og faktureringsopplysninger som er lagret i Audi ID-kontoen din, blir automatisk fylt inn ved
fremtidige kjøp i myAudi-butikken hos den samme Butikkoperatøren eller en annen Butikkoperatør (en
oversikt over konsernselskaper som deltar, finnes i vedlegg A). Du kan selvfølgelig velge å endre
forhåndsutfylte faktureringsopplysninger i myAudi-butikken, unntatt opplysninger om sertifisert epostadresse. Endringer i faktureringsopplysninger lagres av AUDI AG i Audi ID-kontoen din og erstatter
tidligere faktureringsopplysninger.
E-postadressen som er lagret i Audi ID-kontoen, er også brukernavnet ditt for pålogging til myAudi. Den brukes
til tydelig å identifisere brukeren og kan derfor ikke endres eller slettes alene. Hvis den registrerte epostadressen endres eller slettes, må den eksisterende Audi ID-kontoen slettes, og en ny Audi ID-konto må
opprettes med et annet brukernavn og/eller en annen e-postadresse. I slike tilfeller må bilen din også
registreres på nytt i Audi ID-kontoen din. Functions on Demand fungerer fortsetter å fungere etter sletting
og/eller oppretting av en ny Audi ID-konto, ettersom de som regel er knyttet til bilen.
Butikkoperatøren og AUDI AG er sammen ansvarlig i henhold til personvernlovgivningen for behandling av
hoveddata og faktureringsopplysninger når du foretar et kjøp i myAudi-butikken. Butikkoperatøren og AUDI
AG har derfor inngått avtaler, i samsvar med lovfestede krav, om hvilke personvernforpliktelser som skal
oppfylles av Butikkoperatøren, og hvilke som skal oppfylles av AUDI AG. Se beskrivelsen i punkt 8.3 nedenfor
for mer utfyllende opplysninger om denne interne ansvarsfordelingen. Til tross for denne avtalen kan du gjøre
gjeldende rettighetene som er beskrevet under i punkt 8, både overfor Butikkoperatøren og overfor AUDI AG.
Når du kjøper noe i myAudi-butikken, behandler Butikkoperatøren også bestillingsopplysningene dine.
Det omfatter for eksempel kjøpt produkt, produktpris, kunde-ID (webbssoID), bestillingsnummer, butikk-ID,

bestillingsinformasjon, betalingsvaluta for transaksjonen, beløp for transaksjonen, utestående beløp for
transaksjonen.
Butikkoperatøren behandler bestillingsopplysninger i myAudi-butikken som uavhengig behandlingsansvarlig i
henhold til personvernlovgivningen.
Databehandling utført av tredjeparter ved handling i myAudi-butikken
Hvis du ikke allerede er registret hos Volkswagen Payments S.A («EMI»), leverandøren av betalingstjenester
koblet av AUDI AG til myAudi-plattformen for betaling av kjøp i en myAudi-butikk, samler AUDI AG inn
tilleggspersonopplysninger når du gjennomfører det første kjøpet ditt i en myAudi-butikk. Behandlingen av
disse opplysningene finner sted under AUDI AG og EMIS felles ansvar. Du finner mer informasjon om
databehandlingen til AUDI AG og EMI i AUDI AGs personvernerklæring:
http://www.uk.audi.com/uk/web/en/tools/myaudi/privacy-policy.html

Betalingsopplysninger
Hvis du handler i en myAudi-butikk, samles betalingsopplysningene dine inn (kredittkortopplysninger eller
andre betalingsopplysninger, f.eks. bankkonto) med formål om å gjennomføre betalingen. Bruken av disse
betalingsopplysninger er EMIs ansvar alene. Ved kjøp skal disse opplysningen oppgis i et EMI-tillegg som er
integrert i myAudi-plattformen, der de overføres direkte til EMI. Behandlingen av betalingsopplysninger med
formål om betalingsbehandling er EMIs ansvar. Du kan be om mer informasjon om EMIs behandling av
betalingsopplysningene dine fra: DataProtectionVWFSLux@vwfs.com

2.2

Andre opplysninger

AUDI AG kan også behandle data fra bilen din for enkelte functions on demand-funksjoner. Mer utfyllende
informasjon om tjenestene det gjelder, finner du i AUDI AGs personvernerklæring. Dette finnes også i myAudiportalen og i infotainment-menyen til bilen.
Informasjon om databehandling i forbindelse med loggrutiner og bruk av informasjonskapsler og
brukersporing, i tillegg til databehandling i forbindelse med spesifikke funksjoner finnes i
Personvernerklæringen til AUDI AG for myAudi-portalen.

Ekstra informasjonskapsler i myAudi-butikken:
Formål med informasjonskapselen
Registrere hvilken bestemt Butikkoperatør brukeren er hos
Type informasjonskapsel
Økt informasjonskapsler
Navn på informasjonskapsel
Myaudi-fod-shop-disclaimer

3.
3.1

Hvilke formål har vi for behandlingen av opplysningene dine, og hvilket rettslig grunnlag har vi?
Databehandling som er Butikkoperatørens ansvar

Butikkoperatøren behandler personopplysningene dine fra bestillingsprosessen (bestilingsopplysninger) i
overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR og Lov om behandling av personopplysninger
("personopplysningsloven") for ulike formål.

Formål (1)
Behandle bestillingsopplysninger som en del av å levere ulike Tjenester og funksjoner til registrerte myAudibrukere med en EMI-konto, f.eks. mulighet til å bestille functions on demand.
Rettslig grunnlag
Oppfyllelse av avtalen om bruk av myAudi-portalen og kjøp av functions on demand (art. 1 nr. 1 bokst. b,
GDPR)
Formål (2)
Verne og forsvare rettighetene våre
Rettslig grunnlag
Interesseavveining
Berettiget interesseavveining
Vi har en berettiget interesse av å utøve og forsvare rettighetene våre.

3.2

Databehandling som er AUDI AGs og Butikkoperatørens felles ansvar

Butikkoperatøren og AUDI AG behandler personopplysningene dine (personlige hoveddata og faktureringsdata
i tråd med bestemmelsene i GDPR, personopplysningsloven og den tyske personvernloven (BDSG) for følgende
formål:
Formål (1)
Behandle hoveddata og faktureringsdata for gjennomføring av avtaler om functions on demand
Rettslig grunnlag
Avtaleoppfyllelse (art. 6 nr. 1 bokstav b, GDPR)
Formål (2)
Markedsspesifikk rapportering av markedstransaksjoner til relevante operatører på markedet. Når en
foretrukket Audi-forhandler var involvert, kan det være tilsvarende overføring til Audi-forhandleren
Rettslig grunnlag
Interesseavveining (art. 6 nr. 1 bokstav f, GDPR)
Berettiget interesseavveining
Vi har berettiget interesse av å rapportere forretningstall til involverte partnere for å optimalisere tilbudet vårt
Formål (3)
Svært standardisert kommersiell (e-)postkampanje i markedsoperatørens navn gjennom bruk av teknisk
funksjonalitet i Audi IT-systemer
Rettslig grunnlag
Samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a, GDPR)
Formål (4)
Standardisert kommersiell (e-)postkampanje i markedsoperatørens navn gjennom bruk av teknisk
funksjonalitet i Audi IT-systemer
Rettslig grunnlag
Interesseavveining (art. 6 nr. 1 bokstav f, GDPR)
Berettiget interesseavveining
Vi har en berettiget interesse av å utøve og forsvare rettighetene våre.

4.

Er jeg forpliktet til å oppgi data?

Som del av bruken av myAudi-butikken trenger du bare å oppgi personopplysninger som er påkrevd for
levering av funksjoner eller fullføring, eller som behandlingsansvarlig er pålagt av lov å samle inn. Uten disse

opplysningene kan vi eller behandlingsansvarlige vanligvis ikke inngå en avtale eller gjennomføre en bestilling,
eller vi eller behandlingsansvarlige vil ikke være i stand til å gjennomføre en eksisterende avtale og må kanskje
avslutte den. Dette betyr at kjøp og betaling av functions on demand krever at du oppgir de angitte
opplysningene. Hvis du ikke oppgir opplysningene, kan de behandlingsansvarlige ikke levere Tjenesten til deg.
5.

Hvem mottar opplysningene mine?

Hos de aktuelle behandlingsansvarlige mottar enhetene de opplysningene de trenger for å gjennomføre sine
avtalemessige eller lovfestede forpliktelser og verne om sine berettigede interesser.
På grunn av størrelsen på og kompleksiteten til databehandlingen de behandlingsansvarlige gjennomfører, er
det ikke mulig å oppgi hver enkelt mottaker av personopplysninger separat i denne personvernerklæringen.
Derfor oppgis vanligvis bare kategorier av mottakere.

5.1

Kontraktbehandlere

I tillegg kan tjenesteleverandører som er utpekt og opererer på vegne av de behandlingsansvarlige (kjent som
databehandlere), motta data for nevnte formål. AUDI AG bruker databehandlere i følgende kategorier for
levering av spesifikke Tjenester, som støtter gjennomføringen av forretningsprosesser. Særlig omfatter det
foretak i følgende kategorier:
•

leverandører

•
•

webbyråer
leverandører av vertstjenester

av

sporingstjenester

(se

informasjonskapsler

og

sporing

av

brukere)

EMI vil være aktiv i forbindelse med regnskaps-/gjeldshåndtering (og/eller fakturaer / produksjon av
kreditnotaer / påminnelser og arkivering av dokumenter som databehandler for Butikkoperatøren.

5.2

Tredjeparter

Personopplysningene dine som er oppgitt av de behandlingsansvarlige, utleveres som regel bare til
tredjeparter hvis det er nødvendig for oppfyllelsen av en kontrakt, de behandlingsansvarlige eller tredjeparter
har berettiget interesse i utleveringen, eller du har gitt samtykke til det.
I tillegg kan opplysninger utleveres til tredjeparter (inkludert etterforsknings- og sikkerhetsmyndigheter) hvis
de behandlingsansvarlige er pålagt å gjøre det gjennom lovfestede bestemmelse eller rettskraftige offisielle
eller rettslige pålegg.
•

6.

Loggfiler utleveres til etterforskningsmyndigheter fra sak til sak

Overføres opplysninger til et tredjeland?

I tillegg til overføring av data til landet der Butikkoperatøren har forretningsadresse, kan data overføres til
tredjeland (dvs. land som verken er medlemmer av EU eller EØS) hvis det er nødvendig for å levere Tjenester
til deg, det er pålagt gjennom lov, eller du har gitt den behandlingsansvarlige samtykke til det. I tillegg kan
behandlingsansvarlige også dele personopplysninger med kontraktsbehandlere i tredjeland.

Vær oppmerksom på at ikke alle tredjeland har et nivå for personvern som anerkjennes som tilstrekkelig av
Europakommisjonen. Ved overføring av data til tredjeland som ikke har et tilstrekkelig nivå for personvern,
sørger de behandlingsansvarlige for, før utlevering, at mottakeren har et tilstrekkelig nivå for personvern
(f.eks. gjennom egensertifisering av mottakeren i henhold til EU-US Privacy Shield eller avtale om EUs standard
kontraktsvilkår med mottakeren), eller de har innhentet uttrykkelig samtykke fra brukerne våre.
Du kan motta en kopi av spesifikt gjeldende eller avtalte bestemmelser om å sikre tilstrekkelig personvernnivå.
Bruk kontaktinformasjonen som er angitt over.

7.

Hvor lenge lagres opplysningene mine?

Behandlingsansvarlige lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere Tjenestene våre til deg
eller de har en berettiget interesse av videre lagring.
I tillegg er vi underlagt ulike forpliktelser knyttet til lagring og dokumentasjon, som blant annet skyldes den
tyske handelsloven (HGB) og den tyske skatteloven (AO). Periodene for oppbevaring og dokumentasjon er
derfor opptil ti år. Lagringsperioden vurderes også i henhold til periodene for foreldelse, som kan være opptil
tretti år, med vanlig periode for foreldelse på tre år.
Under enkelte omstendigheter kan opplysningene dine også lagres i lengre perioder, for eksempel når lagring
(f.eks. forbud mot sletting av data så lenge saken behandles) pålegges av juridiske årsaker i forbindelse med
administrative eller rettslige saksanlegg.

8.

Hvilke rettigheter har jeg?

Som registrert har du generelt sett følgende personvernrettigheter:
Informasjon:
Du har rett til å be om informasjon om opplysningene som er lagret om deg hos Butikkoperatøren, og om
omfanget av databehandlingen og overføring av data utført av Butikkoperatøren, og om å få en kopi av
personopplysningene som er lagret om deg.
Retting:
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet uten ugrunnet opphold, og til å få
ufullstendige personopplysninger om deg som er lagret hos Butikkoperatøren, komplettert.
Sletting:
Du har rett til å få personopplysninger om deg selv som er lagret hos Butikkoperatøren, slettet uten ugrunnet
opphold dersom de lovfestede kravene er oppfylt.
Dette kan være tilfelle særlig hvis
•

personopplysningene dine er ikke lenger nødvendig for formålene som de ble samlet inn for

•

det eneste rettslige grunnlag for behandlingen var samtykke fra deg, og du har trukket det tilbake

•

du har protestert mot behandlingen i henhold til det rettslige grunnlaget om interesseavveining
knyttet til din særlige situasjon, og vi kan ikke bevise at det finnes mer tungtveiende berettigede
grunner til behandlingen

•

personopplysningene dine har blitt behandlet ulovlig

•

personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse

Hvis Vi har utlevert opplysningene dine til tredjeparter, vil Vi underrette dem om slettingen, hvis loven krever

det.
Vær oppmerksom på at din rett til sletting er underlagt begrensninger. For eksempel har vi ikke en forpliktelse,
eller en rett, til å slette data som Vi fortsatt må lagre på grunn av lagringsperioder fastsatt i lov. På lignende
måte er opplysninger Vi trenger for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav unntatt fra din rett til
sletting.
Begrensning av behandling:
Du har, under enkelte omstendigheter, rett til å kreve at behandlingen begrenses (dvs. markering av lagrede
personopplysninger med hensikt om å begrense fremtidig behandling av dem). Omstendighetene er:
•

Riktigheten av personopplysningene dine er bestridt, og Audi AG må kontrollere riktigheten av
personopplysningene.

•

Behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting av personopplysningene og anmoder isteden
om at bruken av personopplysningene begrenses.

•

Audi AG trenger ikke lenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov
for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

•

Du har protestert mot behandlingen og kontrollen av om hvorvidt Audi AGs berettigede grunner går
foran dine er under behandling.

I tilfelle begrenset behandling skal slike opplysninger merkes i samsvar med dette og skal, bortsett fra lagring,
bare behandles med ditt samtykke, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller for å
verne en annen fysisk eller juridisk persons rettigheter, eller av hensyn til viktige allmenne interesser i EU eller
en medlemsstat.
Dataportabilitet:
Hvis Vi behandler personopplysningene som er gitt til oss på grunnlag av ditt samtykke eller en avtale med deg
(medregnet arbeidsavtalen din) automatisk, har du rett til å motta opplysningene i et strukturert, alminnelig
anvendt og maskinlesbart format, og til å overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten at
Audi AG hindrer dette. Du har også rett til å få personopplysningene overført direkte fra Audi AG til en annen
behandlingsansvarlig når det er teknisk mulig og forutsatt at dette ikke har negativ innvirkning på andres
rettigheter og friheter.
Protest:
Hvis Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av berettiget interesse eller allmennhetens interesse,
har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine av grunner knyttet til din særlige
situasjon. I tillegg har du en ubegrenset rett til å protestere hvis Vi behandler opplysningene dine med henblikk
på direkte markedsføring. Se egen merknad under «Informasjon om din rett til å protestere».
Tilbaketrekking av samtykke:
Hvis du har samtykket til behandling av personopplysninger om deg selv, kan du når som helst trekke tilbake
samtykket. Vær oppmerksom på at samtykket bare gjelder for fremtidig behandling. Behandling som foregikk
før samtykket ble trukket tilbake, påvirkes ikke.
Klage:
I tillegg har du rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet for personvern hvis du mener at behandlingen av
personopplysningene dine er ulovlig. Retten til å inngi klage berører ikke annen administrativ eller rettslig
prøving. Adressen til tilsynsmyndigheten for personvern som er ansvarlig for Audi AG er:
Bavarian State Office for Data Protection Supervision
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach
Tyskland
8.1

Informasjon om din rett til å protestere

Rett til å protestere av grunner knyttet til din særlige situasjon
Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg selv av grunner knyttet til din
særlige situasjon. Forutsetningen for dette er at databehandlingen finner sted for allmennhetens interesse
eller på grunnlag av avveining av interesser. Dette gjelder også profilering.
Hvis Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av en interesseavveining, forutsetter Vi vanligvis at
det kan påvises at det foreligger tvingende berettigede grunner, men Vi vil selvfølgelig vurdere hvert enkelt
tilfelle.
Ved protest skal vi ikke lenger behandle personopplysningene dine. Med mindre
•
•

vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen av disse opplysningene som går foran
dine interesser, rettigheter og friheter, eller
personopplysningene dine brukes for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav

Protest mot behandling av opplysninger med henblikk på direkte markedsføring
Hvis vi behandler personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring, har du når som helst rett
til å protestere mot behandlingen av personopplysninger som angår deg, til slik markedsføring. Det gjelder
også profilering i den grad dette er knyttet til direkte markedsføring.
Hvis du protesterer mot behandling med henblikk på direkte markedsføring, skal vi ikke lenger behandle
personopplysningene dine for slike formål.
Utøve retten til å protestere
Protesten kan utøves i en hvilken som helst form, og den skal fortrinnsvis adresseres til kontakten oppført i
denne personvernerklæringen.

8.2

Oppgavefordeling i forbindelse med felles ansvar

Nedenfor ser du hvilken av de felles behandlingsansvarlige som oppfyller hvilken forpliktelse
Oppgaver som er AUDI AGs ansvar:
• Kontaktdata for de registrerte
• Forpliktelse til å gi informasjon i henhold til art. 13 i GDPR når personopplysninger samles inn
• Behandle anmodninger om informasjon fra registrerte i henhold til art. 15 i GDPR
• Behandle anmodninger fra registrerte om retting i henhold til art. 16 i GDPR
• Behandle anmodninger om sletting eller begrensning av behandling i henhold til art. 17 og 18 i GDPR
• Håndtere anmodninger om portabilitet i henhold til art. 20 i GDPR
• Behandle anmodninger i henhold til art. 21 i GDPR
• Melding og underretting om brudd på personopplysningssikkerheten i henhold til art. 33 og 34 i GDPR
Oppgaver som er Butikkoperatørens ansvar:
• Kontaktdata for de registrerte
• Forpliktelse til å gi informasjon i henhold til art. 13 i GDPR når personopplysninger samles inn
• Behandle anmodninger om informasjon fra registrerte i henhold til art. 15 i GDPR
• Behandle anmodninger fra registrerte om retting i henhold til art. 16 i GDPR
• Behandle anmodninger om sletting eller begrensning av behandling i henhold til art. 17 og 18 i GDPR
• Håndtere anmodninger om portabilitet i henhold til art. 20 i GDPR
• Behandle anmodninger i henhold til art. 21 i GDPR
• Melding og underretting om brudd på personopplysningssikkerheten i henhold til art. 33 og 34 i GDPR

