
PERSONDATAPOLITIKK
Oppdatert januar 2022

I henhold til persondataordningen skal LaserTrykk.no AS (heretter LaserTrykk.no) gi deg en rekke opplysninger 
om hvordan vi behandler opplysninger omkring deg. Nedenfor kan du lese mer om hvordan LaserTrykk.no 
behandler dine opplysninger.

1. VI ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OSS?
LaserTrykk.no er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt om deg.  
Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.

LaserTrykk.no
Birger Olivers vei 11
1176 Oslo
www.lasertrykk.no
Org. nr. 991688552
Telefon: 22 23 70 70
E-post: info@lasertrykk.no

Hvis du har spørsmål til vår behandling av dine opplysninger, er du velkommen til å kontakte oss.

2. FORMÅLET MED OG RETTSGRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

•  Vi behandler dine personopplysninger som et ledd i utførelsen av trykkeoppgaver for våre kunder. Det 
kan f.eks. være at dine personopplysninger er del av innholdet i trykksaken, eller det kan være at dine 
kontaktopplysninger som kunde eller leverandør er lagret i vårt system, så vi har mulighet for å kontakte 
deg i forbindelse med gjennomføringen av bestillingen.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine følger av:

•  Såfremt dine personopplysninger fremgår av en trykksak som LaserTrykk.no produserer, har 
LaserTrykk.no i kontraktgrunnlaget med kunden sikret seg at LaserTrykk.no har rett til å behandle dine 
personopplysninger. Behandlingen av personopplysningene dine vil her skje: 

• i henhold til databeskyttelsesordningens artikkel 6, stk. 1, litra a, idet du har gitt samtykke
•  i henhold til databeskyttelsesordningens artikkel 6, stk. 1, litra b til oppfyllelse av en kontrakt du 

er del av, eller
•  i henhold til databeskyttelsesordningens artikkel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig 

for at LaserTrykk.no kan forfølge en legitim interesse som går foran dine interesser som registrert
•  Såfremt du er kontaktperson hos en kunde eller leverandør, behandler LaserTrykk.no dine 

kontaktopplysninger. Behandlingen av personopplysningene dine vil skje i henhold til 
databeskyttelsesordningens artikkel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at LaserTrykk.no 
kan forfølge en legitim interesse som går foran dine interessert som registrert. 

Legitime interesser som forfølges med behandlingen
Som nevnt ovenfor skjer vår behandling av dine personopplysninger delvis på bakgrunn av 
interesseavveiingsregelen i databeskyttelsesordningens artikkel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser som 
begrunner behandlingen, er at den interesse som LaserTrykk.nos kunde har i å få produsert trykksaken går 
forut for dine interesser som registrert. 



PERSONDATAPOLITIKK
Oppdatert januar 2022

De legitime interesser som begrunner behandlingen av dine kontaktopplysninger som ansatt hos en kunde 
eller en leverandør, er at LaserTrykk.no driftsmessig har behov for å kunne komme i kontakt med deg som 
kunde eller leverandør som ledd i vår utføring av arbeidsoppgaver.

3. KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

•  LaserTrykk.no behandler som utgangspunkt kun alminnelige personopplysninger i relasjon til kunder og 
leverandører.

4. MOTTAKERE ELLER KATEGORIER AV MOTTAKERE
Vi videregir eller overlater dine personopplysninger til følgende mottakere:

•  Dine personopplysninger gis ikke videre, med mindre LaserTrykk.no i forbindelse med utføringen og 
oppbevaringen av oppgaven, benytter en underleverandør. En eventuell underleverandør vil bli pålagt å 
behandle dine personopplysninger fortrolig.

5. OVERFØRING TIL MOTTAKERE I TREDJELAND, HERUNDER INTERNASJONALE ORGANISASJONER
Dine personopplysninger vil ikke bli overført til mottakere utenfor EU og EØS.

6. HVOR DINE PERSONOPPLYSNINGER STAMMER FRA
LaserTrykk.no har dine personopplysninger fra deg selv eller fra våre kunder i forbindelse med en oppgaves 
utføring

7. OPPBEVARING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Vi oppbevarer dine personopplysninger i fem år.

Hva angår personopplysninger som er nødvendig til gjenopptrykk av bøker og andre trykksaker som vi 
av erfaring vet at en del kunder ønsker gjenopptrykket, forbeholder vi oss retten til å beholde de hertil 
nødvendige persondata i opptil 10 år med mindre annet avtales med kunden.

8. AUTOMATISKE AVGJØRELSER, HERUNDER PROFILERING
LaserTrykk.no benytter ikke automatiske avgjørelser.

9. RETTEN TIL Å TILBAKETREKKE SAMTYKKE
Såfremt behandlingen av dine personopplysninger belager seg på et samtykke, har du til enhver tid rett til 
å tilbaketrekke samtykket. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på de kontaktopplysninger som fremgår 
ovenfor i punkt 1.

Hvis du velger å tilbaketrekke ditt samtykke, påvirker det ikke lovligheten av vår behandling av dine 
personopplysninger på bakgrunn av ditt tidligere meddelte samtykke, og opp til tidspunktet for 
tilbaketrekningen. Hvis du tilbaketrekker ditt samtykke har det først virkning fra dette tidspunktet.
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10. DINE RETTIGHETER
Du har etter databeskyttelsesordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg.
Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, så kan du kontakte oss.

Rett til å se opplysninger (innsynsrett)
Du har rett til å få innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger

Rett til beriktigelse
Du har rett til å få uriktige og feilaktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting
I særlige tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg selv slettet, før tidspunktet for vår alminnelige 
generelle sletting inntreffer.

Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få 
begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle personopplysningene – bortsett fra oppbevaring – 
med ditt samtykke eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å 
beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse
Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse  mot vår ellers lovlige behandling av personopplysningene dine. 
Du kan også gjøre en innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Rett til å transmittere opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig brukt og 
maskinlesbart format, samt å få overført disse personopplysningene fra en dataansvarlig til en annen uten 
hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på 
www.datatilsynet.dk.

11. KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har rett til å innsende en klage til Datatilsynet, dersom du er utilfreds med måten vi behandler dine 
personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.dk


