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Firesafes person-
vernerklæring 
Denne personvernerklæringen forteller hvordan Firesafe samler inn og bruker personopp-
lysninger. Firesafe AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for 
virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, 
kommer det frem under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene, ikke 
ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn 
opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om 
hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven §18 1. ledd).

Vi bidrar til å redde liv og verdier gjennom vårt  
arbeid for et tryggere og mer brannsikkert samfunn.



Behandling av  
personopplysninger 
Behandling av personopplysninger på www.firesafe.no og www.firesafe.se  
Marketingsjefen har det daglige ansvaret for Firesafes behandlinger av personopplysnin-
ger på firesafe.no og firesafe.se med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de 
som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for 
eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte,  
med mindre annet er spesifisert.

Fete Typer/Savant er Firesafes databehandler, og er vår leverandør for utvikling og 
vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av 
nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Firesafe og Fete 
Typer/Savant som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandler-
avtale mellom Firesafe og Fete Typer/Savant regulerer hvilken informasjon leverandøren har 
tilgang til og hvordan den skal behandles. 

 



Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du 
laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse er ikke tillatt med mindre bruker både har 
blitt informert og gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om, og godkjenne, 
hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som 
behandler opplysningene, jf. ekomloven §2-7b.  

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Nyhetsbrev
Firesafe sender ut nyhetsbrev cirka 4 ganger pr år via e-post. For at vi skal kunne sende 
e-post må du registrere en e-postadresse. Ganske Enkelt er databehandler for 
nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes 
når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om 
at den ikke er aktiv. Du kan velge å oppgi om du representerer en virksomhet, er 
privatperson, en journalist eller annet. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant 

informasjon. 

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/


Firesafe benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Avdelingslederen i 
avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for 
behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.
 
Firesafes medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og 
eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er 
aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved 
fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til 
kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å 
sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

E-post og telefon



Firesafe behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og 
personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og  
§ 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er avdelingsleder og administrasjon som har det 
daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, 
for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og 
fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes 
arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger 
om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan 
publiseres på tilsynets nettsider.

 

Opplysninger om ansatte



For å kunne levere en god tjeneste til våre kunder behandler Firesafe også 
personopplysninger i utvalgte andre systemer så som Superoffice, E-boka og Webcruiter. 
Disse systemene er nærmere beskrevet i et eget dokument. Hver av systemene har en 
dedikert behandlingsansvarlig og det foreligger også en databehandleravtale mellom  
oss som behandlere og leverandøren av det enkelte systemet.

 

Andre relevante systemer 
 

I tillegg til personopplysningsloven har blant annet følgende lover betydning for Firesafes 
behandling av personopplysninger. 

Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig 
tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet.  

Arkivloven gir regler om hvordan arkivskaper skal behandle og oppbevare 
saksdokumenter, samt avlevering til arkivinstitusjon.

 

Annen relevant lovgivning 
 



Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av 
personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Firesafe 
har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle 
forespørsler. De som er registrert i en av Firesafes systemer har rett på innsyn i egne 
opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller 
opplysninger Firesafe ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav 
fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Rettigheter 
 



KONTAKT OSS

/ tel: 22 72 20 20  
/ e-post: support@firesafe.no 
/ postadresse: Postboks 6411 Etterstad,  
   0605 Oslo

/ www.firesafe.no


