Endret dato 25.10.2021

Personvernerklæring
For å inngå avtale om varekjøp mellom selskap og ASKO, må ASKO behandle
personopplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder kun behandling av
personopplysninger i selve søknaden. Se personvernerklæringen på asko.no for hvordan
personopplysninger behandles under avtaleforholdet.
Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er ASKO Norge AS («ASKO»), 982081998.
Adresse: Nedre Kalbakkvei 22, 0950 Oslo
Telefonnummer: 22 16 90 00
E-postadresse: personvern@asko.no
Formål
Formål med behandlingen er å innhente opplysninger om hvem som er rette kontakter i
selskapet om avtaleforhold, økonomiske- og leveranseforhold. Vi må også kunne
dokumentere hvem som har søkt om avtalen på vegne av selskapet. Dette er nødvendige
opplysninger for avtaleforholdet, og behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen
artikkel 6 (1) (b) – avtale.
Personopplysninger og personkategorier
Personopplysninger er navn, stilling, e-post og telefonnummer. Dersom selskapet er et
enkeltmannsforetak, vil øvrige tilknyttede opplysninger kunne vurderes som
personopplysninger.
Personkategorier er daglig leder, økonomiansvarlig, kontaktperson for leveranser og
skjemautfyller, dvs. den som har fullmakt fra selskapet til å sende søknad om avtale.
Behandlinger
Behandlinger er innhenting og lagring av opplysninger fra skjemautfyller. For daglig leder
hentes opplysninger fra Brønnøysundregisteret og Proff.no. Er selskapet et
enkeltmannsforetak, vil selskapsopplysninger hentet fra Brønnøysundregisteret, Proff.no, GS1
Norge og fra Tobakkssalg- og Bevillingsregisteret også kunne vurderes som
personopplysninger.
Etter at du har sendt søknaden, vil ASKO foreta en kredittvurdering, som legges til grunn for
kredittgrensen hos oss. Din adresse vil avgjøre hvilket ASKO-regionselskap som ditt
kundeforhold vil bli registrert på.
Lagrede opplysninger overføres til ASKOs systemer for endelig behandling av søknaden, for
løpende kundebehandling og for varekjøp, og for dette vises til personvernerklæring på
Asko.no.
ASKO vil foreta en kredittvurdering som legges til grunn for kredittgrensen hos oss.
Sletterutiner
Opplysninger fra søknaden slettes når formålet for lagring ikke lenger er til stede.
Opplysningene om kunden slettes fra den dagen kunden ikke lenger ønsker å være kunde av
ASKO, eller ved første arbeidsdag.
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Databehandlere
For søknadssystemet benyttes følgende selskaper som databehandlere:
•
•

NorgesGruppen Data, for drift av søknadssystemet
Bisnode, for kredittsjekk.

NorgesGruppen Data benytter TCS i India for fjerndrift av basis plattform. For dette ligger
EUs standardavtale SCC til grunn.
Utlevering
Dersom det må opprettes GLN for selskapet, utleveres opplysninger om selskapet og daglig
leder til GS1 Norge. Dersom selskapet er et enkeltmannsforetak, vil selskapsopplysningene
kunne vurderes som personopplysninger.
Rettigheter
Som registrert har du rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller
sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrensning i
behandlingen og kan på visse vilkår kreve dine personopplysninger overført til deg selv på
maskinlesbart format (dataportabilitet). Har du spørsmål om dette, kan du henvende deg til
ASKO her.
Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med
personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med oss på personvern@asko.no. Merk gjerne eposten med «Personvern». Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon
til Datatilsynet her.
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