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Personvern i Røyken Eiendom AS
Sist oppdatert: 14.12.2018
Røyken Eiendom AS er 100% eiet av Røyken kommune.
Kommunene Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen og blir Asker kommune i 2020. Vi
har begynt arbeidet med sammenslåingen og har laget like prosesser og rutiner for å styre
personvern og informasjonssikkerhet. For deg betyr dette at vi skal behandle dine
opplysninger likt uansett hvilken kommune du bor i. Derfor har Nye Asker kommune også
laget en felles erklæring om hvordan den behandler personopplysninger. Tilsvarende
erklæring er utarbeidet i Røyken Eiendom AS.
Behandle personopplysninger betyr å samle inn, registrere eller sette sammen opplysninger
om personer som vi trenger for å kunne gi forsvarlige tjenester eller god saksbehandling.
Som selskap er vi forpliktet til å lagre opplysningene på en lovlig og sikker måte.
Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler,
hvordan vi behandler og sikrer dem, og rettighetene til den som er registrert.
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Personvernerklæring
Hvem er behandlingsansvarlig?
Daglig leder i selskapet er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.
Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine?
Vi behandler personopplysninger når vi skal behandle eiendomsspørsmål. Når vi
behandler personopplysninger, skjer det innenfor rammene av de lover og forskrifter
som regulerer våre oppgaver og plikter. Sentrale lover er forvaltningsloven, plan- og
bygningsloven, regnskapsloven, samt personopplysningsloven.
Hvor henter vi opplysninger fra?
Vi innhenter først og fremst opplysninger fra deg direkte når du søker om tjenester
eller melder deg på aktiviteter.
Når vi skal behandle din sak, trenger vi ofte flere opplysninger fra andre nasjonale
registre. Da kan du enten innhente disse opplysningene selv, eller du kan samtykke til
at vi innhenter de for deg.
Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi oppbevarer personopplysninger på ansatte og tidligere ansatte, leietakere og
kunder/leverandører, i den grad det er påkrevet i henhold til regnskapsloven.
Hvordan behandler vi personopplysningene dine?
Vi benytter elektroniske fagsystemer når vi saksbehandler eller dokumenterer at vi
utfører tjenester.
Har du gitt opplysninger til selskapet blir de overført til et elektronisk fagsystem.
Deretter blir de brukt i saksbehandling. Dette gjelder uavhengig av om du har sendt
inn elektronisk eller per post.
Opplysningene vi har registrert om deg blir oppbevart i de elektroniske fagsystemene
så lenge det kreves av regnskapsloven. Vi må kunne dokumentere avtaler vi har
inngått over en viss periode. Det er lovene som bestemmer hvor lenge vi må bevare
disse opplysningene.
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Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Det er kun ansatte som jobber med din sak, eller som skal kunne bistå i din sak, som
skal ha tilgang til dine opplysninger. De ansatte skal kun gjøre dette når det er
nødvendig for arbeidsoppgavene deres.
Hvordan beskytter vi opplysningene dine?
Vi beskytter opplysningene i registrene våre på ulike måter. Vi har tekniske
sikkerhetsløsninger som skal sikre at:
•
•
•

uvedkommende ikke skal få tilgang til dine opplysninger
opplysningene om deg er tilgjengelige når det er behov for dem
opplysningene ikke kan endres eller manipuleres etter at de er registrert

Bygninger hvor vi lagrer eller behandler personopplysninger er sikret med
adgangskontroll.
Vi har også etablert tiltak (internkontroll og internrevisjon) for å sikre at det bare er
godkjente personer i selskapet som har tilgang til opplysningene dine. Alle de ansatte
har gjennomgått egen opplæring i hvordan personopplysninger skal behandles.
Hvem utleverer vi personopplysningene dine til?
Selskapet har taushetsplikt, og vi utleverer ikke personopplysninger så sant det ikke er
lovpålagt å opplyse om det, f.eks. til skattemyndighetene.
Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?
Lovene som regulerer kommunens virksomhet, bestemmer også hvor lenge vi skal
oppbevare dine personopplysninger.
Det er stor variasjon fra lov til lov på hvor lenge opplysninger skal bevares, og vi
ønsker ikke å bevare opplysninger lenger enn det vi har grunnlag for.
Ønsker du mer opplysninger om dette, kan du henvende deg til personvernombudet
via e-post til info@reas.no
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Hvilke rettigheter har du?
Hvis du er registrert i våre systemer, har du disse rettighetene etter
personopplysningsloven:

Innsyn
Du har rett til å få informasjon om:
•
•
•
•

hvilke konkrete personopplysninger vi behandler om deg
hvor disse er hentet fra
til hvilke formål og oppgaver de blir brukt
hvis opplysningene har blitt gitt videre til noen andre, hvem de har blitt gitt
videre til

Hvis du ønsker innsyn, kan du henvende deg til Personvernombudet i selskapet via epost info@reas.no
Henvendelsen din skal uansett behandles raskest mulig, og senest innen 30 dager.

Retting av feil
Hvis du oppdager at vi har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige
opplysninger om deg, kan du be om å få disse rettet eller oppdatert.

Mulighet til å klage
Hvis du mener at vi ikke behandler personopplysningene på måten regelverket krever,
kan du klage til Datatilsynet i Norge. Informasjon om hvordan du bør gå frem finner
du på https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jegklage-til-datatilsynet/
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Personvernombud
Personvernombudet for Røyken Eiendom AS er: Astrid Trøstheim
Henvendelse: info@reas-no
Hurum, Røyken og Asker kommune har felles personvernombud. Asker kommune er
vertskommune for den tekniske løsningen som benyttes til å ta imot henvendelser om
personvernspørsmål. Derfor refereres det til Asker kommune, idet ansatte i Røyken
Eiendom AS blir en del av Asker kommune fra 1.1.2020.
Personvernombudet veileder selskapet slik at personopplysninger blir behandlet på en
god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet skal også bistå deg med å
ivareta dine rettigheter, samt påpeke brudd på regelverket overfor den som er
ansvarlig.
Personvernombudet har en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Kontakt personvernombudet i Røyken Eiendom AS
via e-post: info@reas.no
Tlf: 31 29 79 50

Personvernombud 2018/19: Astrid Trøstheim

14.12.2018

5

