
 
 
 

PERSONVERNERKLÆRING FOR SAMARBEIDSPARTNERE OG LEVERANDØRER 
 
 

Kameo AS, org.nr. 814 217 272, og Kameo Norwegian Branch, org.nr 916 253 192, (sammen 
referert til som ”Kameo”) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som Kameo 
behandler fordi du representerer, er ansatt i eller er oppgitt som kontaktperson for et selskap som 
Kameo samarbeider med eller kjøper tjenester eller varer fra. 

1. Hvilke opplysninger behandler vi? 

Vi behandler følgende av dine personopplysninger: 

• navn; 
• epostadresse; 
• telefonnummer; 
• din stilling; og 
• hvilken bedrift du representerer. 

 
2. Formålet med behandlingen av personopplysningene 

Formålet med behandlingen av opplysningene listet opp i punkt 1, er: 

• å sette Kameo i stand til å inngå avtale med det selskapet du representerer; 
• å oppfylle forpliktelser og håndheve rettigheter i henhold til slik avtale; og 
• å administrere forholdet til det selskapet du representerer. 

I denne sammenheng er det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger 
GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. 

 
3. Hvem kan få tilgang til dine personlige opplysninger? 

Dine personopplysninger blir behandlet av Kameo og andre selskaper og filialer i samme konsern, 
som følge av at konsernselskapene i stor grad deler tekniske systemer og delvis har sentralisert 
management som dekker alle delene av konsernet. 

I tillegg kan dine personopplysninger deles med tredjepart som behandler personlige data på våre 
vegne, for eksempel IT- og systemleverandører, revisjonsfirmaer, juridiske tjenesteleverandører 
samt leverandører av internkontroll. 

Dine personopplysninger kan også bli delt med myndigheter eller andre aktører i samsvar med lov. 
 
4. Overføring av personopplysninger til tredjeland (land utenfor EU/EØS) 

Kameo, konsernselskapene, våre leverandører og våre partnere behandler som regel bare dine 
personlige opplysninger innenfor EU / EØS. 

I tilfeller der personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, fremgår det enten av en 
kommisjonsbeslutning at det aktuelle tredjelandet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller 
passende garantier, fortrinnsvis i form av EUs standard kontraktsklausuler, som sikrer at dine 
rettigheter og personopplysninger er beskyttet. Hvis du vil ha en nærmere oversikt av 
sikkerhetstiltakene vi har tatt eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelig, kontakter du 
Kameos personvernombud. 

 
5. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger? 
Personopplysninger som vi behøver for å oppfylle vår avtale med det selskapet som du 
representerer, blir behandlet så lenge det er nødvendig for Kameo å administrere forholdet til dette  



 
 
selskapet, utøve våre rettigheter og oppfylle våre forpliktelser etter avtalen med selskapet du 
representerer, eller så lenge Kameo er forpliktet til å behandle dine personopplysninger i samsvar 
med gjeldende lov, regelverk, praksis eller myndighetsbeslutning. 

Når avtalen mellom Kameo og det selskapet du representerer har opphørt, vil vi slette dine 
personopplysninger senest tre måneder etter opphør. 

 
6. Dine rettigheter 

I samsvar med personopplysningsloven og GDPR har du rett til å få tilgang til personopplysningene 
Kameo besitter om deg. Du har også rett til å be om korrigering av dine personopplysninger. 

Under visse omstendigheter kan du også be om å slette eller begrense din personlige informasjon 
eller objekt til vår behandling. 

Du har også rett til, under visse omstendigheter å kreve dine personopplysninger overført til en 
annen behandlingsansvarlig eller databehandler (dataportabilitet) med et vanlig brukt medium og 
format. 

Har du klager vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, ber vi deg kontakte 
vårklageansvarlige Linn Hoel Ringvoll på linn@kameo.no. Du kan også klage til datatilsynet ved å 
benytte den fremgangsmåten som beskrives på tilsynets hjemmesider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

	PERSONVERNERKLÆRING FOR SAMARBEIDSPARTNERE OG LEVERANDØRER
	1. Hvilke opplysninger behandler vi?
	2. Formålet med behandlingen av personopplysningene
	3. Hvem kan få tilgang til dine personlige opplysninger?
	4. Overføring av personopplysninger til tredjeland (land utenfor EU/EØS)
	5. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
	6. Dine rettigheter

