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PERSONVERNERKLÆRING
OPPLYSNINGER OM VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER OSV.

VI ER DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OSS?

Schou er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi har mottatt om deg. Du finner kontaktopplysningene våre nedenfor.

Schou Company A/S

Nordager 31, 6000 Kolding

CVR-nr.: 50102017

Kontaktperson:

Susan Christensen

HR-sjef

Telefon: 88 91 81 71

E-post: gdpr@schou.com

I personvernerklæringen kan du lese til hvilke formål vi behandler personopplysninger, hvordan vi passer på opplysningene vi mottar, 

rettsgrunnlaget for behandling og rettighetene til personene opplysningene gjelder.

Vi har delt opp våre behandlingsaktiviteter i områder etter formålet med behandlingen. Emnene er følgende:

• Hvis du bruker hjemmesiden vår

• Hvis du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss i nettbutikken vår

• Hvis du søker på en jobb hos oss

• Hvis du melder deg på jobbagenten vår

• Hvis du som bedriftskunde handler hos oss (utenom nettbutikken)

HVIS DU BRUKER HJEMMESIDEN VÅR, HENTER VI INN FØLGENDE PERSONOPPLYSNINGER:

• Formål: 

Formålet er å optimere brukeropplevelsen og hjemmesidens funksjon samt å foreta målrettet markedsføring, heriblant 

retargeting via Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre 

interesser i å forbedre hjemmesiden samt vise deg relevante tilbud og nyheter.

• Hvilke typer opplysninger behandler vi: 

Når du besøker hjemmesiden, samler vi automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av hjemmesiden, f.eks. hvilken 

type nettleser du bruker, hvilke søketermer du bruker på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din nettverksplassering og 

informasjon om datamaskinen din.

• Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger:

Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav a.

• Oppbevaring av personopplysninger:

Vi henviser til vår informasjonskapselerklæring.

• Personopplysninger gis ikke videre.

HVIS DU KJØPER ET PRODUKT ELLER KOMMUNISERER MED OSS I NETTBUTIKKEN VÅR, SAMLER VI INN FØLGENDE 

PERSONOPPLYSNINGER:

• Formål:

Formålet er at vi skal kunne levere produktene du har bestilt, og for øvrig oppfylle vår avtale med deg, blant annet å kunne 

administrere rettighetene dine til å returnere og reklamere. Vi kan også behandle opplysninger om kjøpene dine for å 

overholde lovkrav, blant annet i forbindelse med bokføring og regnskap. Opplysninger om kjøp oppbevares i vårt ERP-

system. Ved kjøp registrerer vi IP-adressen med dette formålet og for å kunne ivareta vår interesse når det gjelder å hindre 

svindel.

• Hvilke typer opplysninger behandler vi:

Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på hjemmesiden, samler vi inn de opplysningene du selv oppgir; 
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firmanavn, navn, adresse, postnr., by, land, e-postadresse, telefonnr., betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du 

kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker, samt opplysninger om IP-adressen bestillingen er foretatt fra.

• Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger

Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav a, b og c.

• Oppbevaring av personopplysninger:

 Personopplysninger vil som utgangspunkt i henhold til gjeldende regler, herunder i henhold til bokføringsloven, oppbevares 

hos Schou i en periode på 5 år fra utgangen av regnskapsåret opplysningene gjelder. Personopplysningene slettes når de ikke lenger 

er relevante og Schous forpliktelse til å oppbevare personopplysningene er opphørt. 

• Personopplysninger kan gis videre til fraktfirmaer.

HVIS DU SØKER PÅ EN JOBB HOS OSS, BEHANDLES FØLGENDE PERSONOPPLYSNINGER:

• Formål: 

Hos Schou samles det inn opplysninger til behandling/vurdering i rekrutteringsprosesser for å validere hvorvidt den enkelte 

søkers kvalifikasjoner og erfaring oppfyller det vi skulle ønske oss fra den ideelle kandidat.

• Hvilke typer opplysninger behandler vi:

Vanlige personopplysninger: Navn, adresse, postnummer, poststed, e-postadresse, søknad og CV. I tillegg kan søkeren 

informere om fødselsdato, fasttelefonnummer, mobiltelefonnummer og andre relevante dokumenter, samt diverse 

opplysninger i CV og søknad. I tillegg kan søker velge å laste opp et bilde. Vi kan senere be om personlighetstest, 

referanserapport og fremvisning av politiattest.

Særlige kategorier/følsomme opplysninger: Det forekommer at Schou kan motta opplysninger om helseopplysninger og 

personnummer for personer som søker jobb hos Schou.

• Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger

Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav a og f, samt artikkel 9, nr. 2, bokstav a og e.

• Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysningene dine i 6 måneder eller så lenge vi har et rettslig og saklig formål med dette. 

Opplysningene oppbevares i e-rekrutteringssystemet vårt (databehandler) og deles ikke ytterligere. Data slettes automatisk 

etter 6 måneder. Formålet med å lagre søknader er å kunne besette en fremtidig stilling. Schou kan lagre opplysninger 

om søkere så lenge det har et saklig formål. Et saklig formål kan f.eks. være å sikre seg dokumentasjon dersom en søker 

protesterer mot et avslag.

• Personopplysninger gis ikke videre.

HVIS DU MELDER DEG PÅ JOBBAGENTEN VÅR, BEHANDLES FØLGENDE PERSONOPPLYSNINGER:

• Formål: 

Kandidater gjøres oppmerksom på jobbannonser de kan ha interesse av. 

• Hvilke typer opplysninger behandler vi:

Når du melder deg på jobbagenten vår, må du fylle ut navn og e-postadresse. I tillegg må du krysse av hvilke avdelinger, 

arbeidsområder og stillingstyper du er interessert i.

• Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger 

 Datavernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav a.

• Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer opplysningene dine helt til du selv melder deg av jobbagenten. Dette gjør du via koblingen i den e-posten du 

mottar når du har meldt deg på.

• Personopplysninger gis ikke videre.

HVIS DU SOM BEDRIFTSKUNDE HANDLER HOS OSS (UTENOM NETTBUTIKKEN), BEHANDLES FØLGENDE 

PERSONOPPLYSNINGER: 

• Formål: 
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 Håndtering av bedriftskundeopplysninger i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av inngåtte avtaler og

 påfølgende fakturering og eventuell purreprosedyre, samt levering.

• Hvilke typer opplysninger behandler vi:

 Når du blir kunde hos oss, eller hvis du endrer ditt engasjement hos oss, ber vi deg om noen opplysninger. Vi trenger å vite: 

Foretaksnr., navn, adresse, postnr, poststed, land, telefonnummer, firmanavn, e-post til regnskap, faktura og ordrebekreftelse, mva.-nr., 

valuta, betalingsbetingelse, bonus, nåværende omsetning, antall medarbeidere, hjemmeside, bransje, kategori kjøpte varer/ytelser, 

fakturerte beløp, rabattordninger, purrebrev, purregebyrer og morarenter, inkassobehandling av tilgodehavende.

• Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger 

 Datavernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav a, b, c og f.

• Oppbevaring av personopplysninger

 Personopplysninger vil som utgangspunkt i henhold til gjeldende regler, herunder i henhold til bokføringsloven, oppbevares 

hos Schou i en periode på 5 år fra utgangen av regnskapsåret opplysningene gjelder. Personopplysningene slettes når de ikke lenger 

er relevante og Schous forpliktelse til å oppbevare personopplysningene er opphørt. 

• Personopplysninger kan gis videre til vårt forsikringsselskap, i tilfelle behov for tegning av forsikringsdekning ved kundens 

manglende evne til å oppfylle sine forpliktelser.

RETTIGHETENE DINE

Du har i henhold til personvernreglene en rekke rettigheter vedrørende vår behandling av opplysninger om deg.

• Rett til å se opplysninger (innsynsrett): Du kan be om å få innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg, etter reglene 

for innsynsrett.

• Rett til korrigering: Du har rett til å få korrigert uriktige opplysninger om deg selv.

• Rett til sletting: I spesielle tilfeller kan du ha rett til å få slettet opplysninger om deg selv før våre generelle slettefrister inntreffer.

• Rett til begrensning av behandling: Du kan i visse tilfeller ha rett til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset.

• Rett til innsigelse: Du kan i visse tilfeller ha rett til å gjøre innsigelse mot vår eller databehandlers behandling av dine 

personopplysninger.

• Rett til å trekke tilbake samtykke: Hvis du har gitt samtykke til behandling av en eller flere personopplysninger om deg, kan du på 

ethvert tidspunkt trekke ditt samtykke tilbake etter de persondatarettslige reglene. Med mindre virksomheten har et annet lovlig 

behandlingsgrunnlag, kan vi ikke lenger behandle de omtalte opplysningene.

• Rett til å flytte opplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfeller rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, 

alminnelig brukt og maskinlesbart format, samt å få overført disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen 

uten hindring.

• Rett til å klage til Datatilsynet: Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysningene dine hvis du mener 

at behandlingen ikke skjer etter gjeldende regler. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.dk

HVIS DU VIL BRUKE RETTIGHETENE DINE, MÅ DU TA KONTAKT MED OSS.
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