Wintershall Dea tar personvern alvorlig.
Denne
informasjonen
beskriver
prinsippene som gjelder når Wintershall
Dea mottar besøkende på sine kontorer,
lager, baser eller andre arbeidsplasser,
onshore eller offshore.
Vi vil gjerne også informere deg om:
•
•

dine
rettigheter
angående
behandling
av
dine
personopplysninger.
hvem
som
er
den
behandlingsansvarlige i henhold til
gjeldende personvernlovgiving.

1. Databehandling
Når du besøker en av Wintershall Dea’s
arbeidsplasser behandler Wintershall Dea
følgende persondata:
a)

b)

navnet ditt, personene du besøker
og varigheten på besøket. Dersom
du opptrer på vegne av ett annet
selskap, registrerer vi selskapet du
arbeider for eller opptrer på vegne
av.
dersom du besøker Wintershall Dea
for å oppfylle en kontrakt du eller
ditt selskap har med Wintershall Dea,
registreres
eventuelt
andre
personopplysninger
som
er
nødvendige for å oppfylle en slik
kontrakt.

Når du har registrert deg vil Wintershall
Dea utstede ett identitetskort, som du er
forpliktet til å bære synlig under hele
besøket.
2. Hensikt og omfang av behandlingen
a)

Vi registrerer besøkende på våre
arbeidsplasser av sikkerhets- og
kontrollhensyn.
Personopplysningene
beskrevet
under punkt 1 oppbevares så lenge
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Informasjon om
personvern for
besøkende
det er nødvendig for å ivareta formålet
som beskrevet. Videre kan Wintershall
Dea oppbevare slike opplysninger hvis det
er påkrevet i henhold til gjeldende lov.
I lys av dette, er utgangspunktet at
besøksloggen blir slettet etter 7 dager, mens
kontaktinformasjonen blir slettet etter en
kalendermåned.
Grunnen
til
at
kontaktinformasjonen beholdes opp til en
kalendermåned er at det forenkler
registreringen for besøkende som kommer
tilbake innen 30 dager.
3.

Juridisk grunnlag

Det juridiske grunnlaget for behandling av
dine personopplysninger er punkt (f) til
Artikkel 6 (1) “General Data Protection
Regulation” (EU’s personvernforordning). Vi
har en berettiget interesse i lys av formålet
som er redegjort for i punkt 2. Du står fritt til
å nekte å oppgi dine personopplysninger.
Imidlertid kan vi i en slik situasjon nekte deg
adgang til arbeidsplassen.
4.

Mottakere

I
noen
tilfeller
overfører
vi
personopplysninger som nevnt i punkt 1 til
databehandlere basert i EU for de formål
som er bestemt i punkt 2. Slike
databehandlere
behandler
personopplysninger kun etter instruksjon fra
oss og behandlingen utføres på vegne av
oss. Vi har ikke tenkt å overføre dine
personopplysninger til ett tredje land.
5.

Hvordan vi beskytter dine
personopplysninger?

Wintershall Dea har implementert tekniske
og organisasjonsrelaterte tiltak for å sikre et

adekvat sikkerhetsnivå for å beskytte dine
personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig
endring, ødeleggelse, tap eller uautorisert
utlevering. Slike tiltak vil kontinuerlig bli
forbedret i tråd med teknologisk utvikling.
6.

Hvilke rettigheter har du?

Du har visse rettigheter under “General
Data Protection Regulation”, inkludert
retten til å be om en kopi av
personopplysningene vi har om deg, hvis du
ber oss om dette skriftlig:
Innsynsrett: rett til å få innsyn i dine
personopplysninger (hvis vi behandler dem)
og visse andre typer opplysninger (som
oppgitt i denne personvernerklæringen);
Rett
til
å
korrigere:
hvis
dine
personopplysninger er unøyaktige eller
ufullstendige, har du rett til å få dette
korrigert;
Rett til å kreve sletting: dette kalles også
«retten til å bli glemt» og lar deg, enkelt
sagt, be om sletting eller fjerning av dine
personopplysninger i tilfeller det ikke er
gode grunner for oss til å fortsette å bruke
dem. Dette er ikke en generell rett til å
kreve sletting, det finnes unntak. For
eksempel har vi rett til å fortsette å bruke
dine personopplysninger hvis slik bruk er
nødvendig for å ivareta våre juridiske
forpliktelser eller for å etablere, utøve
eller forsvare våre juridiske rettigheter;
Rett til å begrense vår bruk av din
informasjon: retten til å suspendere bruk
av dine personopplysninger eller begrense
måten vi kan bruke den på. Vennligst merk
at denne retten er begrenset i visse
situasjoner: når vi behandler dine
personopplysninger som vi har samlet inn
fra deg med ditt samtykke, kan du kun be
om begrensning på grunnlag av (a)
unøyaktighet i informasjonen; (b) at vår
behandling er ulovlig og du ikke ønsker at
dine personopplysninger skal slettes; (c) at
du trenger dem til et juridisk krav, eller (d)
at vi ikke lenger trenger å bruke
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informasjonen til formålene vi oppbevarer
dem for. Når behandling er begrenset, kan
vi fortsatt oppbevare din informasjon,
men ikke bruke den videre. Vi har lister
over personer som har bedt om
begrensning
i
bruken
av
deres
personopplysninger for å sikre at
begrensningen respekteres i fremtiden;
Rett til dataportabilitet: Retten til å be om
at vi flytter, kopierer eller overfører (hvis
det
er
teknisk
mulig)
dine
personopplysninger i et strukturert, vanlig
og maskinlesbart format, til ditt eget
formål på tvers av ulike tjenester;
Rett til å nekte: Retten til å nekte vår bruk
av dine personopplysninger, inkludert i
tilfeller der vi bruker personopplysningene
til våre berettigede interesser;
Rett til å bli informert: Du har rett til å få
tydelig, transparent og lett forståelig
informasjon om hvordan vi bruker dine
personopplysninger; og
Rett til å trekke tilbake samtykke: hvis du
har gitt ditt samtykke til hvilken som helst
behandling av dine personopplysninger,
har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke
når som helst (hvis du gjør dette, betyr det
likevel ikke at det vi har gjort med dine
personopplysninger med ditt samtykke
frem til da er ulovlig);
Utøvelse av disse rettighetene er gratis for
deg, men du må bevise din identitet med 2
eksemplarer av godkjent legitimasjon. Vi vil
i tråd med vår juridiske forpliktelse
gjennomføre rimelige tiltak for å oppgi,
korrigere eller slette personlig informasjon
om deg i våre arkiver.
For å sende henvendelser eller utøve en av
dine rettigheter som beskrevet i denne
personvernerklæringen og/eller fremsette
en klage, vennligst kontakt oss ved å
sende e-post eller skrive til oss, og vi vil
prøve å svare innen 30 dager. Navn og
kontaktinformasjon er gitt i punkt 8
nedenfor.

Når vi mottar klager, vil vi kontakte
personen som fremsatte klagen for å følge
opp. Vi samarbeider med de rette
tilsynsmyndighetene, inkludert nasjonale
personvernmyndigheter, for å håndtere
eventuelle klager som vi ikke kan håndtere
direkte.

eller følgende adresse for vår Data
Protection Coordinator:

Hvis du ikke er fornøyd med måten en
klage behandles av oss, kan du sende din
klage til relevant tilsynsmyndighet.

E-post:
solveig.bjorheim@wintershalldea.com

7.

Tilsynsmyndighet

Du har rett til å sende inn en klage til en
tilsynsmyndighet,
særlig
i
den
medlemsstat hvor du er bosatt, ditt
arbeidssted, eller stedet for den påståtte
overtredelsen, som i Norge vil være:
Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo

https://www.datatilsynet.no
E-Mail: postkasse@datatilsynet.no
Eller du kan kontakte:
Der
Landesbeauftragte
für
den
Datenschutz and die Informationsfreiheit
Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://wwvv.datenschutz.rip.de/d
e/generalstorage/footedueber-denlfdi/kontakt/
E-post: poststelle@datenschutz.rip.de
8.

Behandlingsansvarlig

Du finner navn og kontaktdetaljer for den
behandlingsansvarlige her.
Vennligst
bruk
adressen
til
behandlingsansvarlig på lenken ovenfor,
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Solveig Bjørheim
Data Protection Co-ordinator i Wintershall
Norge AS, Jåttåflaten 27, 4020 Stavanger,
Norway

