
GDPR
Personvernerklæring & “cookies”

Data vi lagrer og hvorfor vi lagrer det:
Som en del av vår virksomhet og tjeneste vil vi lagre navn, eposter, adresser og
telefonnummere til våre klienter. Det vil også lagres info angående sendte pakker,
leveringstidrom og betaling. Denne dataen er håndtert og lagret med stor forsiktighet og i
samsvar med bransjens beste standard og lovverk.

Kontaktskjema:
I fremtiden ønsker vi å benytte våre epostadresser til våre klienter for å kommunisere
spesielle tilbud og tjenester. Den aktuelle informasjonen vil bli lagret sikkert i samsvar med
lovverket.

Innbygget innhold på www.hastsykkelbud.no fra andre websider
Artikler på www.hastsykkelbud.no kan inneholde innbygget innhold (video, bilder,
artikler…osv.) fra andre sider. Innbygget innhold oppfører seg på eksakt samme måte som
de gjør i sin originale form.
De originale sidene kan samle inn data, bruke cookies og innbygde tredjeparts sporing, og
monitorere din interaksjon med det aktuelle innebygde innholdet. Dette inkluderer sporing av
din interaksjon med det innebygde innholdet om du har en innlogget bruker.

Hvor lenge oppbevarer vi din data
For klienter som registrerer seg på våre hjemmesider, lagrer vi dine opplysninger gjennom
din bruker (kundeprofil). Alle klienter og brukere kan redigere og slette deres informasjon til
enhver tid (dette gjelder ikke brukernavn).
Hjemmesideadministrator kan også redigere denne informasjonen.

Hvilke rettigheter du har for dine data
Om klienten har en brukerprofil på våre hjemmesider, kan klienten be om en fil som
inneholder data om deg og som du har gitt fra deg til Hast Sykkelbud AS.
Brukeren kan be om at all data som Hast Sykkelbud AS holder skal bli slettet. Dette gjelder
ikke data som vi er forpliktet å holde for administrative, lovmessige og sikkerhetsrelaterte
årsaker.

Hvor sender vi dine data
Hast benytter Lobo.at og Wix.com og informasjon kan derfor gå i gjennom automatiserte
spamfilter fra disse aktørene.

http://www.hastsykkelbud.no
http://www.hastsykkelbud.no


Cookies
I fremtiden ønsker vi å benytte kommentarfelt på våre sider.
Om det legges igjen en kommentar på våre hjemmesider, vil epost og navn bli lagret.

Klienten som benytter sin bruker til å logge inn på våre sider vil bli møtt med en midlertidig
cookie, som undersøker om din browser aksepterer cookies.
Disse cookiene inneholder ingen personlige data og vil bli slettet ved at du lukker dine
browser.

Ved innlogging til våre hjemmesider vil din innloggingsinformasjon bli lagret i cookies. Dette
gjelder også dine valg av skjermvisning. Innloggingscookies varer i 2 dager, og skjermvalg
cookies varer i ett år. Ved å velge “remember me” vil dine innloggingsdetaljer bli lagret i to
uker. Når du logger ut av din konto vil dine cookies bli fjernet.


