Personvernerklæring
Personvern, behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Gjølstad Gård AS (987 098 724 MVA).
Personopplysninger som behandles
Gjølstad Gård AS er både kornkjøper og produsent/forhandler av Maxammonbehandlet korn (kraftfôr).
Vi forhandler også ulike mineraler. Avhengig av om det gjelder kjøp eller salg må vi innhente ulik
informasjon.
Eksempler på informasjon som innhentes:
- Navn/firmanavn
- Kontaktperson
- Leveringsadresse/fakturaadresse
- Telefonnummer og e-postadresse
- Bankkontonummer
- Gårds-/bruks-/festenummer
- Produsentnummer
- Kommunenummer
- Organisasjonsnummer
Hvordan informasjon innhentes?
Det innhentes informasjon gjennom oppsøkende salg, via henvendelser til/fra kunder på e-post, SMS
eller telefon, via oppslag i ulike telefonregistre samt hos Difi (data.norge.no) og
Brønnøysundregistrene.
Formålet med informasjonen som innhentes
- For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
- For å kunne sende relevant informasjon
- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
- For å kunne oppfylle våre plikter om innrapportering overfor landbruksmyndigheten
- For å kunne gi kornoppgjør til bonden ved kjøp av korn
Informasjon som deles
Gjølstad Gård AS er godkjent av Landbruksdirektoratet som formidler av frakttilskudd. I den
forbindelse er vi ved salg av kraftfôr pålagt å innrapportere til Landbruksdirektoratet.
Personopplysninger som rapporteres er:
-

Organisasjonsnummer
Gårds-/bruks-/festenummer
Kommunenummer

Gjølstad Gård AS er godkjent kornhandel, og som kornkjøper blir noe informasjon delt med eksternt
firma som foretar avregning og kornoppgjør.
Personopplysninger som oppgis ifm. avregning og kornoppgjør:
-

Produsentnummer
Navn/adresse
E-post adresse
Telefonnummer
Bankkontonummer for utbetaling av kornoppgjør

Gjølstad Gård AS deler også kundeinformasjon med ekstern regnskapsfører, revisor og inkassobyrå
ved behov.
I forbindelse med inn- og utlevering av korn kan personopplysninger i perioder ligge synlige for andre.
Personopplysninger kan utgis til transportører/transportselskaper i forbindelse med undersøkelser om
fraktpriser og transportoppdrag.

Som bruker av Maxammonkorn kan ditt navn og enkelte opplysninger om driftsopplegg og -resultater
bli brukt som eksempel overfor andre.
Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon lagres i vårt CRM-system og i intern database. Ved kjøp og salg av korn benyttes eksternt
kornprogram med vekt. I forbindelse med regnskapsføring og fakturering benyttes skybasert
regnskapsprogram. Det lagres også samtalelogger i vårt bedriftsnett for telefoni.
Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.
Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med andre utenforstående enn de ovenfor nevnte parter.
Rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de
behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av
personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Dersom du mener at Gjølstad Gård AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til
personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å
sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.
Kontaktinformasjon
Telefon 62 01 27 10
post@gjolstadgard.no
Gjølstad Gård AS
Vestre Solørveg 880
2219 BRANDVAL

