PERSONVERNERKLÆRING
Hvem vi er
Mur og Puss AS er en murmesterentreprenør rettet mot både det private og profesjonelle markedet.
Denne personvernerklæringen omhandler om hvordan Mur og Puss AS samler inn og bruker
personopplysninger om deg som kunde/leverandør.
Vi er behandlingsansvarlig av dine personopplysninger. Personopplysninger er frivillig å oppgi. Enten
dette gjelder tilsending av brosjyre og informasjonsmateriell, utsending av pristilbud eller registrering
av planlagte oppdrag m.m. Opplysninger som samles inn er: firmanavn, fornavn, etternavn, adresse,
postnr. og sted, epostadresse, telefonnummer.
Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål
Bruk av epostadresse til utsending av pristilbud ved forespørsel, kommunikasjon i byggeprosesser,
fakturautsendelse, møteinnkalling, fdv-dokumentasjon etc. Du kan selv velge å si nei til
epostkorrespondanse fra oss.
Vi har ingen utsending eller abonnement av nyhetsbrev, verken via epost eller vanlig postgang.
Hvis du retter henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som
navn og epostadresse kunne bli lagret. Formålet med lagring er å kunne følge opp
kundehenvendelsen i ettertid.
Ved besøk på vår nettside registreres din IP-adresse. Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som
bruker, men kan benyttes til statistikk som omhandler besøksvarighet, søkeord etc. Vi opplyser om
benyttelse av Cookies på våre nettsider.
Epostkommunikasjon i en byggeprosess vil bli lagret og beholdt så lenge garantien vdr utført oppdrag
gjelder. Formålet med lagring er å kunne dokumentere i henhold til gjeldende regelverk og holde
oversikt underveis i byggeprosessen.
For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det et begrenset antall personer i bedriften
som forvalter informasjon du gir. Vi har rutiner for personveropplysninger og ingen informasjon
selges eller på annen måte vil bli utlevert til tredjeparter uten samtykke.
Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg
Dataene lagres hos oss med den hensikt til ditt kunde/leverandørforhold og avtaleperioden du har
hos oss. Korrespondanse vdr byggesaker vil være lagret i minimum 5 år pga løpende garantiansvar og
behovet for dokumentasjon.
Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg
Du kan be om å få fil tilsendt en fil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette
omfatter alle data du har gitt oss.
Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke
opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.
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