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Generelle personvernsretningslinjer for Schüco Inte rnational KG avd. Norge 
  
  
1. Innsamling av personopplysninger 
  
Takk for interessen din for Schüco International KG avd. Norge (Schüco). Beskyttelsen av 
dine personlige opplysninger er viktig for oss. Det er derfor vi ønsker å informere deg om 
hvilken personlig informasjon vi samler inn når du bruker nettstedet vårt. Personlig 
informasjon refererer til all informasjon som kan knyttes til deg som en person, f.eks. ditt 
navn, din adresse, din e-postadresse og ditt brukermønster. 
Vår nettside bruker SSL- eller TLS-kryptering når det overføres konfidensielt innhold. 
  
Dette dokumentet kan lastes ned i PDF-format og arkiveres: Link. For å åpne PDF-filen 
trenger du den kostnadsfrie programvaren Adobe Reader https://www.adobe.com/no eller en 
tilsvarende programvare som kan håndtere PDF-formatet. Dokumentet kan også skrives ut. 
  
  
2. Behandlingsansvarlig organ for datainnsamling og  prosessering 
  
Ansvarlig organ i henhold til art. 4 avsn. 7 GDPR, er 
  
Schüco International KG, avd. Norge   
Innspurten 15  
0663 Oslo  
Norge  
Tel.: +47 23 13 40 80 
E-post: norge@schueco.com 
Nettside: www.schueco.no 
  
Personvernsombudets kontaktdata: 
  
Schüco International KG, avd. Norge   
Innspurten 15  
0663 Oslo  
Norge  
  
  
Hvis du har spørsmål eller kommentarer om personvern, kan du sende en e-post til: 
  
datasikkerhet@schueco.com 
  
  
3. Dine rettigheter 
  
(1) Du har følgende rettigheter ovenfor oss vedrørende  dine personopplysninger:  
  
a) Rett til informasjon 
b) Rett til korreksjon 
c) Rett til å bli slettet (Retten til å bli glemt) 
d) Rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger 
e) Rett til å få informasjonen om deg overført 
f) Rett til å klage 
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g) Rett til å tilbakekalle samtykke  
  
(2) Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet angående vår behandlingen av 
dine personlige opplysninger. 
  
  
4. Innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt 
  
(1) Ved informasjonsrelatert bruk av nettsiden, dvs. hvis du ikke registrerer eller på annen 
måte oppgir informasjon, samler vi bare inn personopplysningene som nettleseren din 
overfører til serveren vår. All datainnsamling og prosessering blir gjort for spesifikke formål. 
Dette kan være tekniske krav, kontraktskrav eller på grunn av en forespørsel du har gjort. 
Hvis du bruker spesielle tjenester på nettstedet vårt, vil vi innhente ditt samtykke til 
innsamling og behandling av data. 
  
Når du besøker nettsiden vår, samler vi inn følgende data som er teknisk nødvendig for å 
kunne vise deg nettsiden og for å sikre stabilitet og sikkerhet. Data anvendes også til å rette 
feil på nettstedet. Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er derfor art. 6 avsn. 1 lit. f) 
GDPR: 
  

- IP-adresse 
- Dato og klokkeslett for forespørselen 
- Tidsforskjell mot Greenwich Mean Time (GMT) 
- Innhold i forespørselen (konkret side) 
- Tilgangsstatus  /HTTP-statuskode  
- Overført datamengde 
- Nettstedet forespørselen kommer fra 
- Nettleser 
- Operativsystem og brukergrensesnitt, språk og versjon av nettleser 

  
(2) I tillegg til den rent informasjonsrelaterte bruken av nettstedet vårt, tilbyr vi en rekke 
tjenester du kan bruke ved interesse og etter ditt samtykke til databehandlingen (hjemmel: 
art. 6 avsn. 1, lit. a) GDPR) f.eks. utsendelse av nyhetsbrev i samsvar med punkt 6 i våre 
retningslinjer for personvern. 
  
For å gjøre dette, må du oppgi ytterligere personlig informasjon som vi bruker til å yte 
tjenesten eller kontakte deg, ihht. prinsippene for databehandling fastsatt i disse 
retningslinjene.  
Hvis du ikke oppgir den nødvendige informasjonen, kan vi heller ikke levere tjenesten. 
  
Når det gjelder detaljer, for eksempel samtykke, innvending og tilbakekalling, se våre 
spesielle personvernsretningslinjer for 
  

• Den påloggingsbeskyttede delen "Min arbeidsplass" 
• Jobbportalen 

  
3) Cookies / Informasjonskapsler 

I tillegg til de tidligere nevnte dataene lagres informasjonskapsler på datamaskinen din når 
du besøker nettstedet vårt.  
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Informasjonskapsler, gjerne kalt cookies, er små tekstfiler som blir lagret på harddisken din 
og er tilordnet til nettleseren du bruker, gjennom disse informasjonskapslene mottar den som 
plasserte informasjonskapslene (her vi) noe informasjon. Cookies kan ikke kjøre programmer 
eller overføre virus til datamaskinen. Informasjonskapslene anvendes for å gjøre nettstedet 
generelt mer brukervennlig og effektivt. 
  
Bruk av cookies: 
a) Dette nettstedet bruker følgende typer informasjonskapsler med omfang og funksjon:  
  

- Midlertidige cookies/sesjonskapsler (se b) 
- Vedvarende cookies/informasjonskapsler (se c). 

  
b) Midlertidige cookies slettes automatisk når du lukker nettleseren. Dette gjelder spesielt 
sesjonskapsler. Disse lagrer en såkalt sesjons-ID. Ved hjelp av en sesjons-ID kan flere 
forespørsler fra nettleseren din huskes i løpet av den samme økten. Det vil si at at 
datamaskinen din blir gjenkjent når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Sesjonskapsler 
slettes når du logger ut eller lukker nettleseren. 
  
c) Vedvarende informasjonskapsler (for eksempel funksjonen "Forbli innlogget på denne 
maskinen") forblir på datamaskinen selv om du lukker nettleseren og blir automatisk slettet 
etter en angitt tidsperiode som kan variere fra en informasjonskapsel til en annen. Du kan 
slette informasjonskapsler når som helst i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. 
  
d) Vi samler kontinuerlig anonyme data på nettstedet vårt for kontinuerlig å optimalisere det 
og å analysere og videreutvikle vår webpromotivering. Vi bruker websider for webanalyser 
fra selskapet Webtrekk GmbH. Webtrekk er en TÜV-sertifisert leverandør og bruker bare 
servere i Tyskland. Når anonyme brukerprofiler er opprettet, brukes pseudonym. Ved 
psedonymisering vil navnet eller den andre identifikatoren bli fullstendig endret slik at den 
berørte personen ikke kan identifiseres. Dette inkluderer også bruk av informasjonskapsler 
som også samles inn og lagrer data i pseudonymisert form. Cookies er små tekstfiler som er 
lagret på harddisken din, tilordnet nettleseren du bruker. De som bruker informasjonskapsler 
på nettstedet, får dermed litt informasjon. 
Innsamlet data brukes ikke til å identifisere brukeren (hvis dette er teknisk mulig) eller til å 
finne en forbindelse mellom data og en pseudonimisert bruker. 
 
Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er art. 6 avs. 1 farge f) GDPR sammen 
med § 15 TMG. Vårt mål er at nettstedets grunnleggende funksjoner kan brukes og 
vedlikeholdes. 
 
I henhold til telemediaeloven § 15 kan besøkende på nettsider motsette seg samlingen av 
deres anonyme besøksdata slik at de ikke lenger er registrert i fremtiden. 
Du kan alltid motsette deg dette pseudonym databehandling, slik at besøkene dine på våre 
nettsider ikke vil bli gjenopprettelige i fremtiden. I dette tilfellet må du aktivere den såkalte 
"Opt-Out Cookie". Bekreft med følgende knapp som du vil motsette seg pseudonymdataene 
som er håndholdt. 
 
Aktiver Opt-Out Cookie 
 
Opphevelsen din kan bare følges så lenge du har lagret "Opt-Out Cookie" på datamaskinen. 
Vær oppmerksom på at fjerning av informasjonskapsler fra datamaskinen din også fjerner 
"Opt-Out Cookie". Hvis du bruker flere datamaskiner, bør du aktivere denne tilbakestillingen 
på alle datamaskinene. 
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5. Sletting og blokkering av personopplysninger  
  
Dine data vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble 
samlet inn for. For informasjonsrelatert bruk av nettstedet blir IP-adressen slettet etter 7 
dager fra alle systemer som brukes i driften av dette nettstedet. Fra gjenstående data er det 
ikke mulig å identifisere personer. 
  
Ved å bruke flere tjenester på vårt nettsted, blir dataene vanligvis lagret i våre systemer for 
brukeradministrasjon. Disse kontrolleres jevnlig for å se om data kan slettes. Hvis data i 
sammenheng med et kunde- eller prospektforhold ikke lenger er nødvendig eller overveier 
en motstridende interesse, vil vi slette de aktuelle dataene, med mindre det ikke finnes 
lovbestemte lagringskrav. 
  
Dine data vil også bli slettet hvis det ikke er tillatt å lagre dem (for eksempel, dersom 
opplysningene er unøyaktige og en korreksjon er ikke mulig). Sletting vil bli erstattet av 
blokkering hvis juridiske eller faktiske hindringer står i veien (for eksempel spesielle krav til 
oppbevaring). 
  
  
6. Dataoverføring til tredjepart  
  
Data som du oppgir til oss, blir i prinsippet ikke overført til tredjepart. Spesielt vil data ikke bli 
utlevert til tredjepart for markedsføringsformål. 
  
Vi kan imidlertid bruke tjenesteleverandører, for eksempel tekniske vedlikeholdstjenester 
eller tjenester knyttet til utvidelsen av nettstedet vårt, for driften av dette nettstedet eller for 
andre produkter fra oss. Disse er nøye utvalgt og bestilt av oss, er bundet av våre 
instruksjoner og kontrolleres regelmessig. 
  
  
7. Nyhetsbrev/reklame  
  
(1) Med ditt samtykke kan du abonnere på vårt nyhetsbrev, som vil informere deg om våre 
aktuelle tilbud. 
  
(2) For registrering til vårt nyhetsbrev bruker vi en såkalt dobbelt opt-in prosedyre. Dette 
betyr at vi sender deg en e-post etter at du har registrert deg, der vi ber deg bekrefte at du 
ønsker å motta nyhetsbrevet. Dersom du ikke bekrefter innen 48 timer, blir informasjonen din 
blokkert og deretter automatisk slettet etter en måned. I tillegg lagrer vi IP-adressene som 
brukes, samt tidspunktene for innlogging og bekreftelse. Formålet med prosedyren er å 
bevise din registrering og om nødvendig å informere deg om mulig misbruk av dine 
personlige data. 
  
(3) Det eneste obligatoriske kravet for å sende nyhetsbrevet er at du registrerer din e-
postadresse. Innsending av ytterligere, separat merket informasjon, er frivillig og brukes til å 
adressere deg personlig eller for å gi deg ytterligere informasjon. Etter bekreftelsen lagrer vi 
e-postadressen din for å sende deg nyhetsbrevet. Retslig grunnlag er artikkel 6 stk. 1 setning 
1 lit. a) DS-GMO. 
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(4) Du kan tilbakekalle samtykket ditt til å motta nyhetsbrevet, og avbestille det, når som 
helst. Tilbakekalling og avbestilling kan gjøres ved å klikke på lenken som følger hvert 
nyhetsbrev via dette skjemaet på nettsiden, via e-post til newsletter@schueco.com eller ved 
å sende en melding til de kontaktpersonene som er angitt i impressum. 
  
(5) Også andre steder på nettsiden vår kan du samtykke til å få ytterligere informasjon i 
reklameøyemed (e-post, telefon, post). Hvis du ønsker å motta dette, er de obligatoriske 
opplysningene de dataene som kreves for den kontaktmåten du velger (f.eks. e-postadresse, 
telefonnummer, adresse). Hvis du registrerer deg, bruker vi den dobbelte opt-in prosedyren 
som er beskrevet i seksjon 6 (2). 
  
(6) Selvfølgelig kan du når som helst klage på behandlingen av dine personopplysninger til 
andre reklameformål, selv etter at du har samtykket til å motta reklame. Hvis du vil klage på 
reklame/annonsering kan informere oss via e-post til datasikkerhet@schueco.com. 
  
  
8. Sosiale medier ikoner i nettstedets bunntekst  
  
Vanligvis overfører knappeløsninger fra de sosiale nettverkene (for eksempel Facebooks 
Liker-knapp) allerede personlige data til det respektive sosiale nettverket når en bruker 
besøker et nettsted der en sosiale medier-knapp er integrert. 
  
Dette er ikke tilfellet hos oss. Det er ingen plugin-knapper i sidene på nettstedet vårt. Her 
vises kun ikoner. Disse har en ekstern lenke som henviser til det tilsvarende sosiale mediet 
når du klikker på dem. Du er først aktivt i kontakt med de respektive plattformene hvis du 
selv aktiverer dem ved å klikke og, om nødvendig, logge deg inn på den respektive 
plattformen. De sosiale medieplattformene kan ikke få overført personopplysninger ved å 
anrope vårt nettsted gjennom integreringen av deres ikoner på vår nettside.  
  
 
9. Personvernsretningslinjer for bruk av YouTube  
  
Vi har integrert YouTube-komponenter på vår nettside. YouTube er en internettvideoportal 
som gir video-publiserere muligheten til å kostnadsfritt se videoklipp og å benytte andre 
brukere til å se, vurdere og kommentere eget materiell. YouTube tillater publisering av alle 
typer videoer, noe som er grunnen til at komplette film og tv-programmer, så vel som 
musikkvideoer, trailere eller video laget av brukerne selv tilgjengelig på portalen. 
  
Driftsselskapet bak YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 
USA. YouTube, LLC er et datterselskap av Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain 
View, CA 94043-1351, USA. 
  
Med hvert anrop fra en styreenhet til enkeltsider på vårt nettsted der en YouTube-komponent 
(YouTube-video) er integrert, blir nettleseren i brukerens informasjonsteknologiske system 
automatisk aktivert av den respektive YouTube komponeneten til å laste ned en illustrasjon 
av den korresponderende YouTube komponenten fra YouTube. Mer information om 
YouTube finner du på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Innenfor rammen av denne 
tekniske metoden, vil Youtube og Google kunne se hvilken spesifikk underside av vårt 
nettsted som ble besøkt. 
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Hvis personen samtidig er logget på YouTube, er YouTube oppmerksom på den spesifikke 
undersiden av nettstedet vårt som den berørte personen besøker, samt anropet av en 
underside som inneholder en YouTube-video. Denne informasjonen blir samlet av YouTube 
og Google og allokert til personens YouTube-konto. 
  
Gjennom YouTube-komponenten blir YouTube og Google alltid informert om at den berørte 
personen har besøkt nettstedet vårt, dersom den berørte personen var logget på YouTube 
mens denne besøkte nettstedet vårt. Dette skjer uansett om den berørte personen klikker på 
en YouTube-video eller ikke. Hvis personen ikke ønsker at personopplysningene skal sendes 
til YouTube og Google, kan dette forhindres ved å logge seg ut av YouTube-kontoen din før 
du anroper nettstedet vårt. 
  
Datasikkerhetsretningslinjer er publisert av YouTube og finnes på 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. De gir informasjon om innsamling, behandling 
og bruk av personopplysninger via YouTube og Google. 
  
  
10. Personvernsretningslinjer angående bruk av Goog le Remarketing  
  
På nettstedet vårt har vi integrert tjenester fra Google Remarketing. Google Remarketing er 
en funksjon fra Google-AdWords, som gjør det mulig for et selskap å vise annonser for de 
Internett-brukere som tidligere har besøkt selskapets nettsted. Integrering av Google 
Remarketing gjør det mulig for et selskap å opprette brukerrelatert annonsering og vise 
interessebaserte annonser for Internett-brukeren. 
  
Driftsselskapet bak Google Remarketing-tjenester er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
  
Formålet med Google Remarketing er å vise interessebasert annonsering. Med Google 
Remarketing kan vi vise annonseringsannonser via Googles annonseringsnettverk eller på 
andre nettsteder. Reklameannonsene er skreddersydd for brukernes individuelle behov og 
interesser. 
  
Google Remarketing plasserer en informasjonskapsel på vedkommenes 
informasjonsteknologiske system. Informasjonskapsler er beskrevet ovenfor. Med plassering 
av informasjonskapsler kan Google gjenkjenne besøkende på nettstedet vårt hvis 
vekommende også besøker andre nettsteder som også er en del av Google Advertising 
Network. Med hvert besøk på et nettsted der Google Remarketing-tjenesten er integrert, vil 
Googles nettleser automatisk identifisere den besøkende. Som en del av denne tekniske 
prosessen er Google oppmerksom på personopplysninger, f.eks brukerens IP-adresse eller 
nettlesingsmønster, og kan bruke informasjonen å vise interessebasert annonsering. 
  
Ved hjelp av informasjonskapsler lagres personrelatert informasjon, for eksempel 
nettstedene som den berørte personen har besøkt. Hvert besøk på våre nettsider overfører 
personlige data, inkludert IP-adressen til Internett-tilkoblingen som vedkommende bruker, til 
Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan videresende 
disse personopplysningene, som er samlet inn av den tekniske metoden, til tredjeparter. 
  
Den berørte personen kan når som helst forhindre plassering av informasjonskapsler via vårt 
nettsted, som ovenfor, ved hjelp av en innstilling i den brukte nettleseren, og dermed 
permanent motsette seg plassering av informasjonskapsler.  
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En slik innstilling av den brukte nettleseren vil også hindre Google fra å sette inn 
informasjonskapser i personens informasjonsteknologiske system. I tillegg kan en 
informasjonskapsel som allerede er angitt av Google Analytics, slettes når som helst via 
nettleseren eller annen programvare. 
  
Den berørte personen kan også motsette seg interessebasert annonsering via Google. Fra 
hver enkelt nettleser som vedkommende bruker, må brukeren følge lenken 
www.google.de/settings/ads-lenken og gjøre de ønskede innstillingene der. 
  
Mer informasjon og retningslinjer for personvern på Google finner du på 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 
  
Samlingen av registrerte data på Google-kontoen din er utelukkende basert på ditt samtykke, 
som du kan avgi eller tilbakekalle hos Google (artikkel 6, nr. 1). A) GDPR). For 
databehandlingsprosesser som ikke er koblet til Google-kontoen din (for eksempel fordi du 
ikke har en Google-konto eller har avvist  sammenslåingen), er registreringen av data basert 
på art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR. Den legitime interessen er at vi som operatør av nettstedet har 
interesse for en anonym analyse av besøkende på nettstedet for reklameformål. 
  
  
11. Personvernsretningslinjer angående bruk av Goog le AdWords og Google 

Konverteringssporing  
  
Dette nettstedet bruker Google AdWords. AdWords er et nettbasert annonseringsprogram fra 
Google Inc., 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") 
  
Under Google AdWords bruker vi såkalt konverteringssporing. Hvis du klikker på en annonse 
som vises av Google, er en konverteringssporingskapsel angitt. Informasjonskapsler er små 
tekstfiler som er plassert av nettleseren på brukerens datamaskin. Etter 30 dager opphører 
informasjonskapsler og kan ikke brukes til personlig identifisering av brukeren. Hvis brukeren 
besøker bestemte sider på dette nettstedet, og hvis cookien fortsatt er gyldig, kan Google og 
vi se at brukeren har klikket på annonsen og koblet til denne siden. 
  
Hver Google AdWords-kunde får en ny informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan ikke 
spores gjennom AdWords-kunders nettsteder. Informasjonen som hentes ved hjelp av 
konverteringskapsler, brukes til å generere konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som 
har valgt å bruke konverteringssporing. Kundene får informasjon om totalt antall brukere som 
klikket på annonsen deres, og var koblet til en side som ble levert med en 
konverteringssporingskode. Imidlertid får de ingen informasjon som kan identifisere brukere 
individuelt. Hvis du ikke vil tillate sporing, kan du  deaktivere Google-
konverteringssporingskapselen i nettleseren din under brukerinnstillinger. Du blir da ikke 
inkludert i konverteringssporingstatistikken. 
  
Lagring av "konverteringskapsler" foregår på bakgrunn av art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR. 
Nettstedoperatøren har en legitim interesse for analysen av brukeradferd for å optimalisere 
både sitt internettilbud og dets reklame. 
  
Mer informasjon om Google AdWords og Google-konverteringssporing finnes i Googles 
retningslinjer for dataintegritet: https://www.google.de/policies/privacy/. 
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Du kan stille inn nettleseren din slik at du får informasjon om plasseringen av 
informasjonskapsler og kun tillate cookies ved enkelte anledninger, ekskludere plassering av 
informasjonskapsler i noen tilfeller eller generelt, og aktivere automatisk sletting av 
informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis du velger å deaktivere informasjonskapsler, 
kan funksjonaliteten til dette nettstedet være begrenset 
   
  
12. Personvernsretningslinjer angående bruk av Doub leClick  
  
På nettstedet vårt har vi integrert komponenter fra DoubleClick av Google. DoubleClick er et 
varemerke for Google, som primært markedsfører bestemte online markedsføringsløsninger 
for reklamebyråer og forlag. 
  
Operasjonsselskap bak DoubleClick City Google er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
  
DoubleClick fra Google overfører data som sidevisninger, klikk osv, til DoubleClick-serveren. 
Hver av disse dataoverføringene utløser en cookieforespørsel i personens leser. Hvis 
leseren aksepterer forespørselen, plasserer DoubleClick en informasjonskapsel på 
personens informasjonsteknologiske system. Informasjonskapsler er beskrevet ovenfor. 
Formålet med cookien er å optimalisere og vise annonsering. Cookien brukes for å vise 
relevant annonsering og å generere og forbedre rapporter om annonseringskampanjer. 
Cookien brukes også til å unngå flere visninger av samme annonse. 
  
DoubleClick anvender en informasjonskapsel som er nødvendig for styring av den tekniske 
prosessen. Cookie-ID brukes til f.eks. å vise en annonse i en nettleser. Gjennom cookie-ID 
kan DoubleClick også se hvilke annonser som allerede er vist, slik at dobbel-annonsering 
kan unngås. Via cookie-ID kan DoubleClick også registrere konverteringer. Konverteringer 
blir registrert, for eksempel når en DoubleClick-reklameannonse er blitt vist til en bruker og 
hvis brukeren deretter fullfører et kjøp på annonseringsforfatterens nettsted med samme 
nettleser. 
  
En DoubleClick-informasjonskapsel inneholder ingen personlig identifiserbar informasjon. En 
DoubleClick-informasjonskapsel kan imidlertid inneholde flere kampanjeidentifikatorer. En 
kampanjeidentifikator identifiserer reklamekampanjene brukeren allerede har vært i kontakt 
med. 
  
Hver gang en enkeltside vises på dette nettstedet, som drives av registreringsansvarlig og 
som har en DoubleClick-komponent integrert, vil nettleseren i den berørte personens 
informasjonteksnologiske system automatisk bedt, via DoubleClick-komponenten, om å 
overføre data ifbm online annonsering og fakturering av provisjon til Google. Innenfor 
rammen av denne tekniske prosessen får Google kjennskap til data som brukes til å opprette 
provisjonsfaktura. Google kan blant annet se at den berørte personen har klikket på 
bestemte lenker på nettstedet vårt. 
  
Den berørte personen kan når som helst forhindre plassering av informasjonskapsler 
gjennom vårt nettsted, som ovenfor, ved hjelp av en innstilling i den brukte nettleseren, og 
dermed permanent motsette seg plasseringen av informasjonskapsler. En slik innstilling på 
den brukte nettleseren ville også hindre Google fra å sette inn en informasjonskapsel i 
personens informasjonsteknologiske system. I tillegg kan en informasjonskapsel som 
allerede er angitt av Google, slettes når som helst via nettleseren eller annen programvare. 
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Mer informasjon og gjeldende retningslinjer for dataintegritet hos DoubleClick City Google 
finnes her https://www.google.com/intl/de/policies/. 
  
  
13. Integrasjon av Google Maps  
  
På dette nettstedet bruker vi tilbudet fra Google Maps hvor vi kan vise deg interaktive kart 
direkte på nettstedet og dette gjør at du kan bruke kartfunksjonen på en smidig måte. 
Driftsselskaper er Google Inc., 1600 Ampithearte Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
  
Ved å besøke nettstedet mottar Google informasjon om at du har tilgang til den tilhørende 
undersiden av nettstedet vårt, og de vil lagre din IP-adresse. Dette gjøres uansett om Google 
anvender en brukerkonto du er logget på, eller hvis det ikke er noen brukerkonto. Når du er 
logget inn på Google, blir dataene tilordnet direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker å 
være tilknyttet profilen din på Google, må du logge deg ut før knappen aktiveres. Google 
lagrer dataene dine som brukerprofiler og bruker dem til reklame, markedsundersøkelser 
og/eller skreddersydd webdesign. En slik evaluering gjøres spesielt (selv for brukere som 
ikke er logget inn) for å gi passende reklame og å informere andre brukere av det sosiale 
nettverket om dine aktiviteter på vår nettside. Du har rett til å motsette deg dannelsen av 
disse brukerprofilene, og du må da henvende deg til Google for å utøve dine rettigheter. 
  
Mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamling og -behandling gjennom plug-
in-leverandøren finnes i dennes retningslinjene for dataintegritet. Det er også mer 
informasjon om dine rettigheter og innstillinger for å beskytte personvernet ditt: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler dine personlige data, selv i 
USA, og har akseptert EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. 
  
  
14. Bruk av Google reCAPTCHA 
 
For tilstrekkelig datasikkerhet ved formidling av formularer gjør vi i enkelte tilfeller bruk av 
tjenesten reCAPTCHA fra Google Inc. 
Denne tjenesten gjør det mulig å bestemme om en inntasting er gjort av en naturlig person 
eller om det dreier seg om misbruk fra en maskin eller automatisert behandling. Bruken av 
reCAPTCHA forutsetter at IP-adressen og eventuelle andre opplysninger som trengs for at 
tjenesten skal kunne utføres, formidles til Google. For slike tilfeller gjelder Google Inc's 
avvikende personvernbestemmelser. Du finner mer informasjon om 
personvernbestemmelsene til Google Inc. på http://www.google.de/intl/de/privacy eller 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 
 
 
15. Rettslig grunnlag for behandling 

  
Art. 6 lit. a) GDPR brukes av Schüco som rettslig grunnlag for behandlingsprosesser der vi 
innhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål (f.eks nyhetsbrev, min arbeidsplass, 
jobbportal). Dersom behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en 
kontrakt som den registrerte er part i, som for eksempel ved behandling som er nødvendig 
for levering av varer eller levering av annen tjeneste eller behandling, skal behandlingen 
være basert på av art. 6 lit. b) GDPR.  
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Det samme gjelder for behandlinger som er nødvendige for å gjennomføre for 
kontraktsfestede tiltak. For eksempel i tilfeller av henvendelser om våre produkter eller 
tjenester, er vi underlagt en juridisk forpliktelse som krever behandling av 
personopplysninger, for eksempel oppfyllelse av skatteforpliktelser, slik at behandlingen er 
basert på art. 6 jeg lit. c) GDPR. I sjeldne tilfeller kan behandling av personopplysninger 
være nødvendig for å beskytte livsviktige interesser hos den registrerte eller en annen fysisk 
person. Dette vil for eksempel være tilfelle hvis en besøkende blir skadet og dennes navn, 
alder, helseforsikring eller annen viktig informasjon må videreføres til lege, sykehus eller 
annen tredjepart. I slike tilfeller vil behandlingen være basert på Art. 6 lit. d) GDPR. Til slutt, 
behandlingsprosesser kan også være basert på Art. 6 lit. f) GDPR. Dette rettslige grunnlaget 
benyttes for behandlingsprosesser som ikke er omfattet av noen av de ovennevnte 
rettsgrunnlagene, forutsatt at behandlingen kreves for å beskytte vår, eller tredjeparts, 
legitime interesser, med mindre disse ikke krenker den berørte personens interesser, 
grunnleggende rettigheter og grunnleggende friheter. Denne type behandlingsprosesser er 
tillatt for oss da de nevnes spesielt av den europeiske lovgiveren. I den forbindelse ble det 
ansett som legitim interesse dersom den berørte personen er kunde hos 
registreringsansvarlig. (Betraktning 47 Råd 2 GDPR). 
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