Personvernerklæring
Selby AS er et norsk selskap registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer:
NO 983 950 418 MVA. Som integrasjonspartner tilbyr vi våre tjenester til næringsdrivende som
finner det fordelaktig å inngå en samarbeidsavtale med oss.
Når du bruker våre tjenester, samler vi inn og behandler forretningsdata og evt. underliggende
personopplysninger. Det er viktig for oss å verne disse personopplysningene og behandle dem
fortrolig.
Selby sin avtalepart og oppdragsgiver er såkalt «behandlingsansvarlig» for behandling av
personopplysninger etter denne personvernerklæringen. Det betyr at du som Selby sin avtalepart er
ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å
overholde personvernlovgivningen.
Vi behandler forretningsdata på oppdrag fra våre avtalepartnere. Samarbeidet er formalisert i, og
styrt av Tjenesteavtalen, "Bruksrett til eDoc4ALL, en nettjeneste fra Selby AS"
Dersom det skulle inngå personopplysninger i de forretningsdata som vi behandler og lagrer så er de
av underliggende betydning for den tjenesten som vi tilbyr våre kunder.
Vi bruker ikke informasjonskapsler i våre henvendelser til våre forbindelser.
Som avtalepart har du rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av
personopplysninger som vi oppbevarer for deg.
Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, maskinlesbart format.
Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn skal rettes til
GDPR@selby.no.
Forretningsdata og underliggende personopplysninger vil bli lagret i samsvar med Gjeldene vilkår
for inngått Tjenesteavtale om "Bruksrett til eDoc4ALL, en nettjeneste fra Selby AS". Når avtalen sies
opp, vil personopplysninger bli slettet fra våre digitale lager senest innen utgangen av året etter
oppsigelsen.
Vi hverken selger eller distribuerer persondata til tredje part.
Dersom persondata som måtte finnes i våre digitale lager er behandlet av en, eller flere, tredje
part(er) før de ble mottatt av oss har vi intet ansvar for den personvernerklæring som disse måtte
ha.
Endringer i denne erklæringen kan forekomme. Vi kan uten varsel oppdatere eller endre denne
personvernerklæringen for å ta hensyn til ny eller annen personvernpraksis. Oppdatert
personvernerklæring vil alltid være å finne på våre hjemmesider. Vi vil legge ut en melding på vårt

nettsted og/eller informere deg på annen måte når vi gjør vesentlige endringer i denne
personvernerklæringen.
Denne personvernerklæringen skal, når annet ikke er angitt, tolkes i samsvar med norsk lovgivning
og være underlagt norske domstolers ikke-eksklusive kompetanse.
Kontakt oss hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernpraksis eller denne
personvernerklæringen. Du kan nå oss med e-post på: GDPR@selby.no.
Du kan nå oss med vanlig post til:
Selby AS
℅ Årnes Næringssenter
Seterstøavegen 2
2150 Årnes
Hvis du føler at noe er uavklart, har du også rett til å klage til personvernmyndighetene.
Vedkommende personvernmyndighet er Datatilsynet i Norge.

