Behandling av Data og Personvern
Tjenestene innebærer Behandling av Kundens Data, herunder lagring på Keyforce servere. Kunden er
Behandlingsansvarlig og samtykker til og garanterer at:

•
•
•
•

Kunden er eier av, eller på annen måte har rett til å Overføre Data til Tjenesten for behandling
og at Kunden har ansvaret for nøyaktigheten, integriteten, innhold, pålitelighet og lovligheten av
slike Data, inkludert Overføring og Instruksjoner.
Behandling av Data er, hvor det er aktuelt, meldt til relevante tilsynsmyndigheter og/eller
Datasubjekt, og at Behandling av Data ikke bryter relevante lovbestemmelser.
Det er Kundens plikt som den Behandlingsansvarlige å varsle de relevante tilsynsmyndigheter
og/eller Datasubjekt i tilfelle brudd eller uautorisert utlevering av spesielle kategorier av data
som for eksempel personopplysninger.
Keyforce har gitt tilstrekkelige garantier med hensyn til tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak.

Keyforce er Databehandler og samtykker til følgende:

•
•

•
•

Å behandle Data kun på vegne av Kunden, og bare for det formål og i den grad det er nødvendig
for å yte Tjenestene, i samsvar med teknisk spesifikasjon og gjeldende lover, og å overholde råd
og retningslinjer fra de relevante tilsynsmyndigheter;
Keyforce har gjennomført de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte data mot
tap, misbruk og uautorisert endring og at disse tiltakene representerer et sikkerhetsnivå som
står i forhold til faren presentert av behandlingen og hensyntagen til kostnaden ved
gjennomføringen;
Keyforce har ingen grunn til å tro at gjeldene lovgivning hindrer Keyforce i å oppfylle
instruksjoner fra Kunden;
Keyforce skal straks varsle Kunden ved enhver forespørsel om utlevering av data fra statlige
myndigheter eller politiet, med mindre det er forbudt (for eksempel forbudt i henhold til
straffelovgivningen for å bevare konfidensialiteten i forbindelse med etterforskning), ved enhver
uautorisert tilgang til eller uautorisert utlevering av Kundens data, og ved enhver forespørsel
mottatt direkte fra et Datasubjekt, uten å besvare forespørselen med mindre Keyforce på annen
måte er gjort berettiget til det. Keyforce vil kun utlevere Kundens data til statlige myndigheter
eller politi når det foreligger en rettslig plikt for Keyforce til å gjøre det, for eksempel kjennelse,
dom, pålegg eller liknende.

Keyforce samler inn og bruker visse typer informasjon gitt av Kunden og Brukere applikasjonen. Denne
informasjonen kan inkludere:

•
•
•

Kontaktinformasjon som navn, e-postadresse og telefonnummer;
Finansiell informasjon som kredittkortopplysninger;
Annen informasjon som brukernavn, passord, brukerinnstillinger og transaksjonsinformasjon.

Keyforce kan også bruke informasjon fra offentlige eller kommersielt tilgjengelige kilder og kombinere
dette med informasjon som Keyforce samler inn, for eksempel sammenligne en samlet IP-adresse med
data fra en karttjeneste for å utlede Kundens generelle geografiske plassering.

Keyforce samler informasjonen som er beskrevet ovenfor for å forbedre Tjenesten, for eksempel slik:

•
•
•
•
•
•
•

Bruks- og trafikkanalyse for å gi stabile og raske Tjenester ved å identifisere for eksempel
trafikktopper eller tillate personlige innstillinger i Tjenestene;
Oppdage og forhindre sikkerhetstrusler og utføre vedlikehold som feilsøking;
Yte support, gjennomføre undersøkelser;
Forbedre oppsettet og innholdet på våre nettsider og måle resultatene av markedsføringstiltak;
Behandle Kundens bestillinger;
Markedsføring og valg av hvilken informasjon som skal vises til en Bruker (for eksempel ikke
vise tilbud for Tjenester man allerede abonnerer på);
Gjøre det mulig for at en Bruker kan lagre personlige innstillinger, for eksempel språk, mellom
økter.

Keyforce har rett til å dele slik informasjon med sine Partnere eller andre selskaper i Keyforce-konsernet.

Keyforce vil ikke offentliggjøre noen kommentar, anbefaling eller lignende som fremsettes av en Bruker
uten vedkommende persons forhåndssamtykke.

Kredittkortinformasjon brukes bare til behandling av betalinger og forebygging av svindel.
Kredittkortinformasjon vil ikke bli oppbevart lenger enn nødvendig for å tilby Tjenesten, med mindre
Kunden har samtykket til det for å foreta fremtidige bestillinger.

Med mindre annet er angitt her, vil Keyforce ikke selge, leie ut, lease eller på annen måte gjøre
innsamlet informasjon eller Data tilgjengelig for tredjeparter, bortsett fra i følgende eller lignende
situasjoner:

•
•
•

Å overholde lover eller forskrifter, eller å besvare et rettslig bindende pålegg fra myndighetene
eller politiet, for eksempel dom, kjennelse e.l.;
Å undersøke eller forhindre sikkerhetstrusler eller svindel;
I tilfelle av omorganisering, fusjon, salg eller kjøp av Keyforce eller hele eller deler Keyforcekonsernet, kan personlig informasjon bli utlevert som en del av prosessen til andre selskaper i
Keyforce-konsernet, eller til faktiske eller potensielle kjøpere. Keyforce vil i alle slike tilfeller
sikre at eventuelle slike parter overholder alle forpliktelser angitt her, og få bekreftelse om
enhver utlevering.

