
INTEGRITETSPOLICY 
Behandling av persondata 

Følgende policy har blitt opprettet for Tempus AS. 

Formål 

Vi tar vare på din integritet. Du kan føle deg trygg når du overlater din persondata til oss. Derfor har vi 

opprettet denne policy. Den er basert på gjeldende personvernsforordning og forklarer hvordan vi 

arbeider med å ta vare på dine rettigheter og din integritet.  

Formålet med denne policy er å fortelle deg hvordan vi behandler din persondata, hva vi bruker den til, 

hvilke som har tilgang og under hvilke forutsetninger, samt hvordan du kan ta vare på dine rettigheter. 

Bakgrunn 

Vi behandler din persondata primært for å oppfylle våre forpliktelser overfør deg. Vårt utgangspunkt er 

ikke å behandle mer personlig informasjon enn hva som er nødvendig for å oppnå formålet, og vårt mål er 

alltid å bruke de minst mulig sensitive persondata. 

Vi trenger også din persondata for å gi deg god service, eksempelvis i forbindelse med markedsføring, 

oppfølgning og informering. Vi har også et behov av persondata for å overholde lover, samt for å 

gjennomføre kunde- og markedsanalyser. 

Du har rett til å motsette deg at vi bruker persondata for direkte markedsføring. Når vi samler persondata 

om deg for første gang, vil du bli informert om dette og om hvordan du kan motsette deg bruken. 

Retningslinjer 

Hvilken persondata behandler vi? 

Vi behandler kun persondata når vi har rettslig grunnlag. Vi behandler ikke persondata i annet fall enn for 

å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale og lovverk. Her følger eksempel på persondata vi 

behandler: 

Persondata som behandles henviser til følgende kategorier av persondata: 

 Personnummer 

 Navn 

 HMS-kortnummer 

 Kontakt informasjon (telefon, e-post) 

 Arbeidsgivere 

 Tidsregistreringer 

 Brukernavn 

 Data som frivillig registreres/publiseres 



Hvordan får vi tilgang til din persondata? 

Vi prøver i størst mulig grad å få ditt samtykke før vi begynner å behandle din persondata. Dersom 

behandlingen er basert på samtykke gjør vi dette ved å la deg fylle ut lettfattelige samtykkes erklæringer. 

Du har rett til å tilbakekalle samtykke når som helst. Da vil vi ikke lenger behandle din persondata eller 

innhente ny, forutsatt at det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale eller 

lovverk. Merk at tilbakekalling av samtykke kan bety at vi ikke kan oppfylle de forpliktelser vi har i forhold 

til deg. 

Vi får også tilgang til din persondata på følgende måter: 

 Informasjon som du gir oss direkte 

 Informasjon som blir registrert når du besøker nettstedet vårt 

 Informasjon som samles inn ved hjelp av bygge- og anleggsnæringen i Norge 

 Informasjon som vi mottar fra offentlige register 

 Informasjon som vi mottar når du registrerer deg for nyhetsbrev og andre utsendinger 

 Informasjon som vi mottar når du besvarer undersøkelser og meningsmålinger 

 Informasjon som vi mottar når du kontakter oss, søker jobb hos oss eller besøker oss. 

Hvilken informasjon gir vi til deg? 
Når vi samler din personlige informasjon for første gang vil du bli informert deg om hvordan vi har 

fått tilgang til persondataen, hva vi skal bruke den til, hvilke rettigheter du har i henhold til 

personvernlovgivningen og hvordan du tar vare på dine rettigheter. Du blir også informert om hvem 

som er ansvarlig for behandling av persondataen og hvordan du kontakter oss hvis du har spørsmål 

eller trenger å foreta en forespørsel eller anmodning. 

Behandles din persondata på en betryggende måte? 

Vi utarbeider rutiner og praksis for å sikre at din personlige informasjon håndteres trygt. Utgangspunktet 

er at kun ansatte og personer i organisasjonen som trenger tilgang til persondata for å utføre sine 

oppgaver, får tilgang til dem. 

I tilfelle vi behandler sensitive persondata har vi etablert spesielle rettighetskontroller, som sørger for 

høyere beskyttelse av din persondata. 

Våre sikkerhetssystemer er utviklet med integritet i fokus og beskytter i stor grad mot inntrenging, 

ødeleggelse og andre faktorer som kan bringe økt risiko for din integritet. 

Vi har flere IT-sikkerhetspolicyer for å sikre at din persondata behandles trygt.  

Vi overfører ikke persondata utenom hva som er uttrykkelig angitt i denne policyen. 

Når leverer vi ut din persondata? 
Vårt utgangspunkt er at vi ikke skal levere din persondata videre til tredjepart med mindre du har gitt 

ditt samtykke eller hvis utlevering er nødvendig for at vi skal oppfylle våre forpliktelser i henhold til 

avtale eller lovverk. I tilfeller der vi leverer ut persondata til tredjepart, etablerer vi 

konfidensialitetsavtaler samt sikrer at persondataen blir behandlet på en trygg måte. 


