Informasjon om GDPR (EU-forordning
som erstatter Personvernloven)
GDPR trer i kraft 25.mai 2018 og erstatter den gjeldende «personvernloven».
Den nye loven har som sitt mål å beskytte enkeltpersoner på nettet og regulerer hvordan bedrifter
skal håndtere personopplysninger for markedsføringsformål. For B&M er det viktig at våre kunder,
leverandører og interessenter har tillit til oss og kjenner trygghet med tanke på hvordan vi håndterer
opplysningene.

Vi oppbevarer disse personopplysningene i vår database
•
•
•
•
•

Personnavn
Organisasjonsnavn
Telefonnr
e-postadresse
Stilling/funksjon

Vi håndterer alle opplysninger med integritet og leverer dem aldri til en tredjepart (dersom ikke
avtalt i konkrete tilfeller). Avhengig av hvilken kanal du kom i kontakt med B&M, kan vi ha samlet inn
ulike opplysninger. Utover de opplysningene du selv har oppgitt kan vi ha samlet inn informasjon om
din selskapstilhørighet, IP-adresse (etter web-besøk), og eventuell interesse for vårt tilbud.

Boyesen & Munthe AS nyhetsbrev
Du kan stå på vår distribusjonsliste for B&M nyhetsbrev dersom du er eller tidligere har vært i
kontakt med B&M, enten ved at du har handlet med oss, bedt om tilbud, handlet på våre
hjemmesider eller har kommet i kontakt med oss via andre kanaler. Ved fortsatt å stå på vår
distribusjonsliste tillater du at vi sender elektronisk post (nyhetsbrev og kundeundersøkelser) til deg.
Prisinformasjon og annen nødvendig informasjon som du kan ha behov for knyttet til vårt
forretningsforhold med deg regnes ikke som innhold i nyhetsbrev.

Hvor ofte sendes nyhetsbrevet ut?
Våre nyhetsbrev sendes ut 1-3 ganger pr. måned og inneholder informasjon om B&M tjenester,
nyheter og trender.

Avslutt abonnement
Vi håper at du også i fortsettelsen vil ta imot disse. Du kan når som helst avregistrere deg fra
framtidige nyhetsbrev gjennom en avregistreringslink som finnes i hvert nyhetsbrev.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)
Som en del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, har vi tilrettelagt for at vi kan se på
brukermønsteret til de som besøker nettstedet via et analyseverktøy.
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Ved hjelp av cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer
brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler
på hva statistikken kan gi oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket
varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av
informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som
enkeltperson.

Del/tips-tjenesten
Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å
dele innholdet på sosiale nettsamfunn, som for eksempel Facebook eller Twitter. Opplysninger om
tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan
imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør
derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte epostadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

Tilbakemeldingsfunksjon
«Fant du det du lette etter?» er en funksjon vi kan ha nederst i noen av artiklene på nettstedet. Her
kan du gi tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke. Vi bruker
tilbakemeldingen til å forbedre innholdet på nettstedet. Bruker du denne funksjonen, legges det
igjen en FormCookie på datamaskinen din, denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til
deg. Tilbakemeldingen du sender oss lagres i vår database. Funksjonen brukes ikke til veiledning, og
vi ber deg derfor om ikke å registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg om å ikke
registrere sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).

Pålogging med felles brukerhåndtering
Noen tjenester krever at man logger inn via Boyesen og Munthes felles brukerhåndtering som for
eksempel Forhandler-web og Reklamsjonsportal. I disse vil det være mulig å registrere navn, e-post,
telefon, organisasjon og hjemmeside. Opplysningene deles ikke med andre.

Hvis du har spørsmål, eller det er noe du lurer på, ber vi deg kontakte oss på post@boyesenmunthe.no, så kommer vi tilbake til deg.
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