
PERSONVERNERKLÆRING
DINE RETTIGHETER
Alle registrerte kunder har lovbestemte rettigheter knyttet til sine personopplysninger. 
Dette omfatter rett til informasjon, innsyn, retting, sletting og dataportabilitet. 
Slike forespørsler skal sendes til post@medco-dinhms.no.

Nedenfor gis det informasjon om de mest sentrale rettighetene du har.

OMFANG
Denne Personvernerklæringen gjelder for all virksomhet hos Medco dinHMS, og omfatter 
alle tjenester fra oss. I våre egne lokaler, alle våre kunders lokaler, og alle andre sammenhenger 
hvor vi representerer oss selv, eller våre kunder. 

Medco dinHMS oppbevarer kun opplysninger om kontaktpersoner i selskaper hvor vi har en forbindelse. 
Denne informasjonen omfatter kun:
• Navn
• Stilling i firmaet
• E-post/telefon/adresse som benyttes i arbeidsforholdet. 

HVOR VI HOVEDSAKELIG SAMLER INN INFORMASJON:
• Hos våre kunder
• Samarbeidspartnere
• Kurs og arrangementer
• Påmelding nyhetsbrev
• Markedsføring og kommunikasjon

Formålet med disse opplysningene er å kunne ivareta forretningsforholdet, samt kunne informere om, 
og tilby relevante tjenester.

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har på deg, og hva som er formålet.
Hvor vi har innhentet opplysningene, og hvor lenge det forventes at opplysningene vil bli lagret.

• Innsyn i registrerte opplysninger, korrigering og eventuell sletting av data vil bli utført på forespørsel.
• Vi utleverer aldri personopplysninger til tredje part. 

SLETTING
Medco dinHMS sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet 
de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger 
om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysningene frem til lovpålagte lagringsfrister opphører.

Du kan også selv fremsette krav om sletting, eksempelvis dersom du trekker tilbake et samtykke.

TAUSHETSPLIKT
Ansatte hos Medco dinHMS er pålagt taushetsplikt innenfor omfanget av denne erklæringen.



HVA SKJER NÅR DU BESØKER OSS DIGITALT?
Når du besøker vår hjemmeside medco-dinhms.no, eller går inn på våre sider på Facebook,
Instagram og LinkedIn legges det igjen digitale spor. De eksterne sosiale mediene har sine egne 
regler for behandling av dine personopplysninger, som du godtar ved å akseptere deres brukervilkår. 
Dette kan ikke vi påvirke.

WEBANALYSE OG COOKIES
Medco dinHMS samler inn og behandler opplysninger om besøkende på medco dinHMS. Vi bruker
Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best 
mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudene våre.

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på
datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller 
preferansene dine over tid. Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for: 

• Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon 
og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts 
informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er 
anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

• Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies. 

DATATILSYNET
Datatilsynet fører tilsyn med hvordan virksomheter behandler personopplysninger, og behandler 
innmeldinger om brudd på personvernlovgivningen. På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer 
om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger og hvordan du kan klage.
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