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Tillit Forsikring AS er databehandlingsansvarlig for behandling av personvernopplysninger på
nettsiden www.tillitforsikring.no. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.
1. Når behandler vi data?
Vi behandler data når du 1) besøker våre nettsider og 2) når du registrerer deg for nyhetsbrev
på våre nettsider.
2. Hvilke data behandler vi?
Når du besøker våre nettsider, så behandler og lagrer vi følgende data: 1a) øktidentifikator
(sessionid) bestående av alfanumeriske tegn, som brukes i forbindelse med utarbeiding av
statistikk (se punkt 4).
Når du registrerer deg for nyhetsbrev på våre nettsider, så behandler og lagrer vi følgende
data: 2a) e-postadresse (email), som brukes til å sende ut nyhetsbrev; og 2b) status på
samtykke, som brukes til å dokumentere at du har samtykket eller trukket tilbake samtykke til
at vi behandler og lagrer e-postadressen.
3. Hvordan behandler vi data?
Når du besøker våre nettsider, så behandler og lagrer vi data i informasjonskapsler (cookies),
som lagres på enhetene du bruker når du besøker våre nettsider:
- Vi bruker kun egne øktinformasjonskapsler (first-party session cookies), som slettes
automatisk fra enheten din når nettleseren lukkes.
- Vi bruker ingen egne faste informasjonskapsler (first-party persistent cookies), som
forblir lagret på enheten din når nettleseren lukkes og ikke slettes automatisk før en
gitt utløpsdato er nådd.
- Vi bruker heller ikke informasjonskapsler fra tredjeparter (third-party cookies). Vi har
innebygde innlegg fra sosiale medier på nettsiden som normalt bruker
informasjonskapsler fra tredjeparter, men vi har blokkert disse informasjonskapslene.
Når du registrerer deg for nyhetsbrev på våre nettsider, så behandles og lagres data hos
markedsføringstjenesten MailChimp.
4. Hvorfor behandler vi data?

Når du besøker våre nettsider, så behandler vi data for at ulike tjenester på nettsiden vår skal
fungere og for å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle tjenester på
nettsiden:
- Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som
tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget
interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.
- De berettigede interessene er å få tjenester på nettsiden til å fungere og å forbedre
og videreutvikle tjenester på nettsiden.
Når du registrerer deg for nyhetsbrev på våre nettsider, så behandler vi data for å sende deg
nyhetsbrev på e-post og andre markedsføringsformål:
- Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), som
tillater oss å behandle opplysninger som den registrerte har samtykket til behandling
av for et eller flere spesifikke formål.
- De spesifikke formålene er for å sende deg nyhetsbrev på e-post og andre
markedsføringsformål.
5. Hvem er databehandler for dataen vi behandler?
Når du besøker våre nettsider, så behandles og lagres data av oss.
Når du registrerer deg for nyhetsbrev på våre nettsider, så er MailChimp databehandler på
vegne av oss. Vi har en databehandleravtale med MailChimp.
6. Dine rettigheter
Du kan utøve dine rettigheter jf. GDPR ved å sende en e-post til hei@tillitforsikring.no.
Innsyn
Du har rett til å be om en kopi av alle data vi behandler om deg, jf. GDPR art. 16.
Korrigering
Du har rett til å be oss om å rette eller supplere data vi handler om deg som er feilaktige eller
misvisende, jf. GDPR art. 16.
Sletting
I gitte situasjoner kan du be oss om å slette data vi behandler om deg, jf. GDPR art. 17.
Begrensning
I gitte situasjoner kan du be oss om å begrense vår behandling av data om deg, jf. GDPR art.
18.
Protestering
I gitte situasjoner kan du protestere på vår behandling av data om deg, jf. GDPR art. 21.
Dataportabilitet
I gitte situasjoner kan du be oss om å overføre data vi behandler om deg til deg eller til en
annen behandlingsansvarlig, jf. GDPR art. 20.

