
 

 Personvernerklæring for Totalprofil AS 
 

 
Kontaktopplysninger og ansvarlige for personopplysninger: 
 
Totalprofil AS 
Adresse: Greåkerveien 151, 1718 Greåker.  
Telefonnummer: 69 14 11 44  
E-post: total@totalprofil.no 

Org nr :  951 556 432 

 

Behandling og innhenting av Personalopplysninger. 

Totalprofil AS innhenter personalopplysninger som navn, telefonnummer, e-post adresse og stilling i 

bedrifter. 

Disse kan benyttes i forbindelse med markedsføring , kampanjer og kjøp fra bedriften. 

Private opplysninger som personnummer, bosted adresse, private mail adresser etc vil aldri 

være opplysninger som Totalprofil AS vil innhente eller lagre.  

Lagring av personalopplysninger  

Totalprofil AS lagrer kun nødvendige personal opplysninger i forbindelse med kontakt mellom 

selskaper, eller eventuelt offentlige instanser. 

Informasjonen vil bli lagret i økonomi system, samt vårt CRM system. 

Mail adresse kan også bli lagret i vårt utsendelses system vi bruker i forbindelse med felles 

utsendelse av markedsføring , informasjon etc. 

Ønsker mottaker ikke lenger slik informasjon fra oss, vil det alltid være en klar og tydelig mulighet til 

å melde seg av denne lista slik at man ikke lenger vil motta slik informasjon. Selv om man har gitt 

samtykke på dette tidligere. 

Alle våre systemer har egne erklæringer på at personverns rettighetene blir behandlet etter Norsk 

Lov.  

Totalprofil bruker pr dags dato følgende systemer. 

Fakturering/Økonomi: Tripletex 

CRM: Superoffice 

Mail utsendelse: Mail Mojo.  

Ingen personal opplysninger vil bli lagret fysisk noe sted hos Totalprofil, kun digital i de overnevnte 

programmer, og vil bli behandlet i forhold til Norsk Lov. 
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Rettigheter i forbindelse med GDPR og Personopplysninger. 

Tilgang til personopplysningene:  
Hvis du vil ha informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg, vil det opplyses om ved forespørsel.  

 

Totalprofil AS vil aldri dele eller videre formidle dine personopplysninger til en 3. part* 

*Unntaket til dette kan være Statlige myndigheter (f. eks politi og skattemyndigheter) kan be om 

personopplysninger ved mistanke om kriminalitet, etc. 

 

 

 

Greåker 30/07/18 

 

 

Terje Christiansen 

Daglig Leder. 

 


