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8.2. INTEGRITETSPOLICY
Generelt:
Expandia beskytter individets personlige integritet. Hos Expandia arbeider vi derfor
systematisk med informasjonssikkerhet og databeskyttelse for en sikker håndtering av
informasjon og personopplysninger. Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du legger igjen
personopplysninger hos oss. I vår rolle som personopplysningsansvarlig har vi igangsatt de
tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som er tilstrekkelig for å beskytte dine
personopplysninger mot urettmessig adgang, bruk, forandring og sletting.
Lovlighet, korrekthet og åpenhet:
Alle personopplysninger som lagres, uansett system, skal ha en lovlig grunn i henhold til noen
av de seks definerte vilkårene i GDPR, som er:
•
•
•
•
•
•

Samtykke
Avtale
Rettslig forpliktelse
Beskyttelse av grunnleggende interesser
Oppgaver av allmenn interesse og myndighet
Interesseavveining

Expandia er personopplysningsansvarlig for de personopplysninger Expandia lagrer. Ønsker
berørt individ å benytte seg av sin rett til å endre feilaktige opplysninger, ta del i opplysninger
eller motsette seg markedsføring, så skjer det på individets initiativ.
Det kan i blant være nødvendig for oss å dele personopplysninger, for ekspempel
kontaktopplysninger som vedrører våre kunder med bedrifter som utfører tjenester for vår
regning, slik at vi skal kunne oppfylle inngåtte avtaler og levere den service som våre kunder
etterspør. De vi deler personopplysninger med har ikke rett til å bruke personopplysningene
til annet enn det tiltenkte formålet.
Expandias registrering av personopplysninger vedrørende kunder hviler på rettslig grunn der
vi trenger opplysningene for å oppfylle våre avtaler. Registreringen av personopplysninger i
forbindelse med gjeldende avtaler krever derfor ikke samtykke.
Formålsbegrensning:
Personopplysninger som samles inn får bare benyttes til det formål de samles inn for.
Expandia har et styringsdokument for å sikre formålsbegrensning. Samme styringsdokument
oppdateres i forbindelse med at nye formål identifiseres.
Oppgaveminimering:
Expandia lagrer bare slike personopplysninger som trengs for spesifikke formål.
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Lagringsminimering:
Alle personopplysninger som lagres, uavhengig av system, slettes når de ikke lenger fyller sitt
formål og i henhold til lovbestemt tidsramme. En intern rutine er tatt i bruk for å sikre denne
håndteringen av personopplysninger og en årlig ekstern revisjon sikrer at denne etterleves.
Integritet og konfidensialitet:
Personopplysninger oppbevares på sikkert sted, som Expandias filserver og av Expandias
godkjente system som oppfyller kravene til integritet og konfidensialitet i henhold til GDPR.
Personopplysninger skal bare unntaksvis finnes på klienters datamaskiner. Disse beskyttes
ved styring av tillatelser, kryptering og sterke passord.
Organisatoriske beskyttelses- og sikkerhetstiltak sikres i henhold til en intern rutine for
håndtering av personopplysninger. En årlig ekstern revisjon sikrer at den etterleves.
Om opplysninger kommer på avveie skal dette umiddelbart meddeles
personopplysningsansvarlig, det vil si arbeidsgiveren, som gjennom egen utvalgt person
varsler Datatilsynet innen 72 timer.
Ansvarsforpliktelse:
Expandia har dokumentert sin håndtering av personopplysninger i samsvar med GDPR i form
av policy og skriftlige rutiner. Gjennom årlig ekstern revisjon sikres det at forordningen
etterleves. Behandling av nye personopplysninger skal innledes av en konsekvensanalyse med
fokus på spesiell integritetsrisiko.
Opplysninger om medarbeidere:
Expandia registrerer og lagrer de opplysningene om medarbeidere som er tilstrekkelig for å
oppfylle rettslige forpliktelser som utbetalinger, rapporter til myndighetene og lignende.
Bruk av personopplysninger til eksempelvis hjemmeside og intern-TV skjer med støtte i
samtykke og interesseavveining.
Databeskyttelse gjennom design:
Ved nyinnkjøp av systemer sikres det i kravspesifikasjonen at det finnes databeskyttelse
gjennom design i henhold til GDPR.
Utdrag av registre:
Expandia har en intern rutine for kartlegging og godkjenning av personopplysninger. Utdrag
og sammensetning gjøres av en egen oppnevnt kontaktperson hos
personopplysningsansvarlig. Forespørsel om utdrag av personopplysninger gjøres via
info@expandia.no
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Endring av informasjon:
Endring eller retting av opplysninger gjøres etter verifisering av den som har fått kjennskap til
den nye informasjonen.
Endring av Integritetspolicyen:
Expandia forbeholder seg retten til å revidere denne Integritetspolicyen. Dato for siste
oppdatering angis i overskriften. Om det gjøres endringer i Integritetspolicyen kommer disse
til å publiseres på vår hjemmeside www.expandia.no. Du anbefales derfor jevnlig å gå inn på
hjemmesiden for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer i policyen. Hvis
Integritetspolicyen endres vesentlig i forhold til slik den var angitt da du la igjen dine
opplysninger, kommer vi til spesielt å informere om disse endringene.

