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Katalog for personopplysninger 

Selskap 
Gorenje Group Nordic 
Sydvestvej 15, 3  
DK-2600 Glostrup 

Personopplysninger Registrering av produkt 

Behandler av 
personopplysninger 

Julie Steiner jst@gorenjegroup.com 

Relevant 
personvernmyndighet 

Datatilsynet  
Postboks 8177 Dep.  
0034 Oslo 
Telefon 22 39 69 00 
postkasse@datatilsynet.no  

Formål for 
databehandling 

Informasjon fra after sales service om det er nødvendig å informere om 
feil eller mangler ved produkt. Informasjon av produkt ved eventuell 
service sak.  
Persondata: Fornavn, Etternavn, Adresse, Postnr, By, telefonnummer, e-
post. 
Produkt- og kjøpsinformasjon: Kjede/forhandler, Serienummer, Art. 
Nummer, Fakturanummer, Kjøpsdato 

Basis for databehandling Behandlingen forutsetter personlig samtykke   

Kilde for 
personopplysninger 

Personopplysninger oppgitt av dataeieren  

Automatisert 
beslutningstaking 

 
Det er ingen automatisert beslutningstaking.    

Kategorier for 
personopplysninger 

Navn, etternavn, e-postadresse 

Spesielle kategorier for 
personopplysninger1 
samles inn 

 
Nei 

Personer som bruker 
opplysningene 

Gorenje Group Nordic A/S kampanjeledere/ teknisk support/after 
sales/service partnere: https://no.asko.com/aftersales-service.  
AV-Studios redaktører – kontrakts personale 

Dataoverføring til 
tredjeland 

Personopplysningene skal kun brukes i hjemlandet til dataeieren 

Oppbevaringstid Oppbevaringstid – til avmelding  

Generell beskrivelse av 
teknisk sikkerhet 

Tilgangen til opplysningene beskyttes av et passord, og kun 
kampanjeledere får ytterligere autorisasjon. 

Generell beskrivelse av 
organisatorisk sikkerhet 

Gorenje, d.d. har sikkerhetspolicyer, -prosedyrer og andre definerte 
prosedyrer som definerer sikkerheten til personopplysninger. 

System for 
personopplysninger 
(applikasjon) 

  
SiteKit4/ CMS/ CRM 
  

 
1 Personopplysninger som avslører rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk 
tro, eller fagforeningsmedlemskap og behandling av genetisk eller biometrisk data for å identifisere en naturlig 
person, data om helse og en persons seksualliv eller seksuelle legning. 
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Kontraktsmessig 
behandler av 
personopplysninger 

  
 
AV studio   
Koroška cesta  55 
3320 Velenje 
 
Representant: Mrs. Vida Žgank 
Ansvarlig for personopplysninger: Nina Obradovič 
  

 

 

 

Dataeierens rettigheter 

Dataeierens rettigheter – 
rett til tilgang 

Ved dataeierens forespørsel via mail til gdpr@asko.com 

Dataeierens rettigheter – 
rett til korrigering 

Ved dataeierens forespørsel via selskapets nettside. 

Dataeierens rettigheter – 
rett til å bli glemt 

Ved dataeierens forespørsel via mail til gdpr@asko.com. 

Dataeierens rettigheter – 
rett til begrensning av 
behandling 

Ved dataeierens forespørsel via mail til gdpr@asko.com. 

Dataeierens rettigheter – 
varsler om korrigering 
eller sletting av 
personopplysninger eller 
begrensninger av 
behandlingen av disse 

Ved dataeierens forespørsel via selskapets nettside. 

Dataeierens rettigheter – 
rett til dataoverføring 

Ved dataeierens forespørsel via mail til gdpr@asko.com. 

Dataeierens rettigheter – 
rett til å protestere mot 
automatisert individuell 
beslutningstaking 

Automatisert beslutningstaking er ikke gjeldende i denne innsamlingen av 
personopplysninger. 
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