
Personvernregler for NetOnNet 
For oss i NetOnNet er det viktig at du og personopplysningene dine behandles ansvarlig med 

hensyn til personvern, og at du får vite hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan vi 

bruker den, og hvordan vi gjør det. Disse personvernreglene beskriver også dine rettigheter og 

hvordan du utøver dem.  

 

Hvilken informasjon samler vi inn? 
NetOnNet samler inn og behandler informasjon innen områdene og funksjonene som er 

oppført nedenfor. 

 

Når du bruker tjenestene våre eller handler hos oss, kan du direkte eller indirekte gi oss 

informasjon om deg selv på en rekke måter, for eksempel når du kjøper gjennom nettstedet 

vårt, kontakter oss eller bruker noen av tjenestene våre der du oppgir personopplysninger av 

noe slag.  

 

Informasjon du gir til oss: 

 Kontaktinformasjon – navn, e-postadresse, mobiltelefonnummer, faktura- og 
leveringsadresse og lignende. 

 Personnummer – personnummer (Ved kjøp av varer og tjenester med faktura) / 
fødselsnummer (bekrefte identiteten din og kontrollere alderen din) 

 Betalingsinformasjon – bankkortopplysninger, fakturainformasjon, 
bankkontonummer osv. 

 Eiendom – eiendomsidentifikasjon, leilighetsnummer osv.  
 

Eksempel på informasjon vi samler inn om deg – Når du bruker tjenestene våre, kan vi samle 
inn følgende informasjon: 

 Informasjon om varer/tjenester – detaljer om varene/tjenestene du har kjøpt. 

 Økonomisk informasjon – godkjente kreditter via våre samarbeidspartnere. 
(Eksempler på kilder: Resurs Bank, Creditsafe og Atradius).  

 Enhetsinformasjon / Informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt – for 
eksempel hvordan du fant oss, og hvordan du bruker tjenestene våre. 

 Geografisk informasjon – for eksempel din geografiske plassering for å kunne levere 
varer til deg. 

 Film – overvåkingsfilmer fra våre Lagershop-utsalg.    
 

Hva gjør vi med informasjonen om deg? 
Når du kjøper varer eller tjenester fra NetOnNet, kan personopplysningene dine bli lagret og 

brukt til å levere, utføre og forbedre tjenestene våre.  

 

Basert på kjøpsavtalen kommer personopplysningene dine til å behandles for følgende formål: 

 Utføre kjøpet ditt av varer og tjenester, og ved behov bekrefte identiteten din og 

kontrollere alderen din.  

 Gi deg kundesupport og informasjon om produkter og tjenester du ber om. 

 Administrere, utvikle, forbedre og teste tjenestene våre og systemene de leveres 

gjennom. 

 Markedsføring av produkter og tjenester.  



 

Hvis du gir ditt samtykke til det, behandles personopplysningene dine for følgende formål: 

 Utsending av nyhetsbrev med aktuelle tilbud. 

 Ved bruk av informasjonskapsler lagre webinnstillingene dine, for å skape en 

personlig brukeropplevelse og målrette relevante markedstilbud til deg. 

 Invitere deg til å delta i kundeundersøkelser og forretningsutviklingsinitiativer. 

 

NetOnNet behandler også personopplysninger basert på interesseavveiing, blant annet for å: 

 Vurdere og forbedre vårt produktsortiment og tjenester, og systemene de leveres 

gjennom, for eksempel gjennom feilsøking, dataanalyse, utvikling og testing, og 

lignende (forretningsutviklings- og kvalitetsformål). 

 Administrere kundeservicesaker og svare på forespørsler, klager og lignende (yte god 

service, kvalitet og opplæring).  

 Forhindre misbruk av en tjeneste (forhindre, forebygge og undersøke kriminalitet). 

 Gjennomføre og delta i konkurranser og eventer (yte god service). 

 Lagre påbegynt ordre-/handlekurv (yte god service). 

 Forsikringstilbud (yte god service).  

 Dele og se andre kunders produktevalueringer (yte god service). 

 

NetOnNet kommer også til å samle inn og behandle personopplysninger for å overholde 

gjeldende lovgivning, som for eksempel regnskapsloven, skattelovgivning og lignende. 

Hva gjør vi med informasjonen om deg? Detaljert 
Formål Behandling som utføres  Kategorier av 

personopplysninger  

Utføre kjøpet ditt av 

varer og tjenester, og 

ved behov bekrefte 

identiteten din og 

kontrollere alderen din 

 Levere bestilt/kjøpt 

produkt eller tjeneste 

(herunder 

varsel om levering eller 

kontakt i forbindelse 

med 

forsinket levering) 

 Identifisere deg og 

kontrollere alderen din 

 Administrere betaling 

(inkludert analyse av 

hvilke 

betalingsløsninger som 

skal tilbys hvem, som 

omfatter kontroll mot 

betalingsinnstillingene 

dine og godkjenning av 

kredittinstitusjon)  

 Kontrollere adressen 

din mot eksterne kilder 

– Bisnode, Resurs, 

Collector eller lignende 

 Administrere klage- og 

garantisaker angående 

 Navn og kontaktinformasjon 

 Personnummer/fødselsnummer 

 Betalingsopplysninger 

 Ordredetaljer  

 Lyd og bilde  

 



bestilt/kjøpt produkt 

eller tjeneste 

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av kjøpsavtalen 

Lagringsperiode: Til kjøpet er fullført (inkludert levering og betaling) og i en periode på 5 

år etterpå med det formål å håndtere eventuelle klage- og/eller garantisaker  

 

Formål Behandling som utføres  Kategorier av 

personopplysninger  

Gi deg kundesupport og 

informasjon om produkter 

og tjenester du ber om, samt 

håndtere kundeservicesaker 

og svar på henvendelser, 

klager og lignende 

 

 Kommunisere og 

besvare eventuelle 

spørsmål til 

kundeservice (via 

telefon, butikk, digitale 

kanaler, inkludert 

sosiale medier)  

 Identifisering  

 Undersøkelse av 

eventuelle klage- og 

supportsaker  

 Opptak av samtaler til 

opplærings- og 

kvalitetsformål  

 Navn og 

kontaktinformasjon 

 Fødselopplysninger 

 Lyd og bilde 

 Din korrespondanse 

 Betalingsopplysninger 

 Ordredetaljer  

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av kjøpsavtalen i saker knyttet til kjøpet, i andre tilfeller 

legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle vår og din legitime 

interesse i at kundeservicesaker håndteres 

Lagringsperiode: Til kjøpet er fullført (inkludert levering og betaling) og i en periode på 5 

år etterpå med det formål å håndtere eventuelle klage- og/eller garantisaker. For andre saker 

som avhenger av behandling, er lagringstiden maks. 1 år.  

 

 

Formål Behandling som utføres  Kategorier av 

personopplysninger  

For å kunne gi besøkende en 

personlig tilpasset 

opplevelse.  

 

 

 Forenkling av din bruk 

av våre tjenester (for 

eksempel ved å lagre 

favoritter, handlelister 

og personlige 

innstillinger) 

 Analysere 

opplysningene vi samler 

inn for samme formål. 

Basert på dataene vi 

samler inn (f.eks. kjøps- 

og klikkhistorikk) gjør 

vi en analyse på 

individnivå. Basert på 

denne innsikten 

tilpasses 

 Fødselsopplysninger 

 Betalingsopplysninger 

 Ordredetaljer  

 Teknisk informasjon om 

datamaskiner, 

mobiltelefoner og andre 

enheter som 

medlemmene bruker, og 

deres innstillinger  



kommunikasjon og 

tilbud til deg. Innsiktene 

brukes også til å utvikle 

vårt produkt- og 

tjenestesortiment.  

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av samtykke for besøkende 

Lagringsperiode: Ved at samtykket tilbakekalles eller fornyes (kan gjøres manuelt eller 

automatisk etter maks. 1 år) 

 

Formål Behandling som utføres  Kategorier av 

personopplysninger  

Markedsføring av 

produkter og tjenester  

 

 Sende 

direktemarkedsføring via 

elektroniske og andre 

kanaler 

 Sende ut nyhetsbrev via 

elektroniske og andre 

kanaler 

 Gjennomføre kampanjer 

eller sende tilbud og 

invitasjoner til eventer  

 Navn og 

kontaktinformasjon  

 Fødselsopplysninger  

 Betalingsopplysninger 

 Ordredetaljer  

Rettslig grunnlag: Samtykke for nyhetsbrev samt legitim interesse for registrerte og 

uregistrerte kunder  

Lagringsperiode: For registrerte kunder 1 år etter fullført kjøp.   

 

Formål Behandling som utføres  Kategorier av 

personopplysninger  

Invitere deg til å delta i 

kundeundersøkelser og 

forretningsutviklingsinitiativer 

som evaluering av NetOnNets 

nettsted og tjenester.  

 

 Kommunisere med deg 

ang. 

undersøkelser/initiativer 

 Informasjon om aktivitet 

som du deltar / har deltatt 

i 

 Analyse av atferd, svar og 

kommentarer 

 Opptak av video-, lyd- og 

skjermbevegelser (vil kun 

bli gjort basert på 

samtykke) 

 Utsending av 

kompensasjon  

 Merknad om din interesse 

for fremtidige 

undersøkelser 

 Kontaktinformasjon 

 Teknisk informasjon 

om datamaskiner, 

mobiltelefoner og 

andre enheter som du 

bruker, og deres 

innstillinger 

 Informasjon om 

hvordan du bruker 

sidene våre, for 

eksempel 

videoopptak, 

musebevegelser, klikk 

og lignende  

 Dine kommentarer og 

synspunkter på våre 



sider, tjenester og 

produkter 

Opplysninger som du 

kan velge å dele med 

oss  

 Kjønn 

 Alder 

 Sivilstatus 

 Barn i husholdningen 

 Boform 

 Sysselsetting 
Rettslig grunnlag: Samtykke. 

Lagringsperiode: Til samtykket tilbakekalles (kan gjøres manuelt eller automatisk ved 

inaktivitet i en periode på 2 år)  

 

Formål Behandling som utføres  Kategorier av 

personopplysninger  

Gjennomføre og 

administrere deltakelse i 

konkurranser og eventer   

 

 Kommunisere med deg 

som deltar i 

konkurransen  

 Kommunisere med deg 

før og etter eventer (for 

eksempel bekreftelse på 

påmelding, spørsmål 

eller vurderinger) 

 Identifisere deg og 

kontrollere alderen din 

 Utnevne vinnere og 

formidle gevinster  

 

 Navn og 

kontaktinformasjon  

 Fødselsopplysninger  

 Opplysninger du oppgir 

i forbindelse med en 

konkurranse, for 

eksempel bilder 

 Opplysninger du oppgir 

ved et event 

 

Rettslig grunnlag: Legitim interesse i at din deltakelse i konkurranser/eventer 

administreres  

Lagringsperiode: I løpet av tiden konkurransen/eventet (inkludert eventuell evaluering) 

pågår 

 

Formål Behandling som utføres  Kategorier av 

personopplysninger  

Vurdere og forbedre vårt 

produktsortiment og 

tjenester, og systemene de 

leveres gjennom, for 

eksempel gjennom 

feilsøking, dataanalyse, 

utvikling og testing, og 

lignende 

 Gjøre tjenestene mer 

brukervennlige, for 

eksempel ved å endre 

brukergrensesnittet for å 

forenkle 

informasjonsflyten eller 

for å markere funksjoner 

som brukerne benytter 

 Kontaktinformasjon  

 Alder 

 Kjønn 

 Ordredetaljer og 

brukergenererte data 

(for eksempel klikk- og 

besøkshistorikk)  



(forretningsutviklings- og 

kvalitetsformål) 

   

 

ofte i våre digitale 

kanaler 

 Utarbeide underlag for 

forbedring av vare- og 

logistikkflyt, for 

eksempel ved å kunne 

lage prognoser for 

innkjøp, lager og 

leveranser 

 Utarbeide underlag med 

det formål å utvikle og 

forbedre vårt 

produktsortiment 

 Utarbeide underlag med 

det formål å utvikle og 

forbedre selskapets 

ressurseffektivitet i et 

miljø- og 

bærekraftsperspektiv, for 

eksempel ved å 

effektivisere innkjøp og 

planlegging av 

leveranser 

 Utarbeide underlag med 

sikte på å planlegge nye 

etableringer av butikker 

og lager 

 Gi deg muligheten til å 

påvirke vårt 

produktsortiment  

 Utarbeide underlag for å 

forbedre IT-systemer 

med det formål å 

forbedre sikkerheten for 

oss og deg som 

kunde/besøkende  

 

 Korrespondanse med 

deg samt eventuelle 

tilbakemeldinger fra deg 

om våre produkter og 

tjenester   

 Teknisk informasjon om 

datamaskiner, 

mobiltelefoner og andre 

enheter som du bruker, 

og deres innstillinger  

 Informasjon om 

hvordan du har 

samhandlet med oss, 

hvor lenge du har brukt 

tjenesten, hvor og hvor 

lenge forskjellige sider 

ble besøkt, svartider, 

hvordan du finner og 

forlater tjenesten, og 

lignende 

 

 

Rettslig grunnlag: Legitim interesse i å evaluere og forbedre vårt produktsortiment og 

tjenester, og systemene de leveres gjennom  

Lagringsperiode: Fra innsamling og 5 år fremover i tid 

 

Formål Behandling som utføres  Kategorier av 

personopplysninger  

Forhindre misbruk av en 

tjeneste (forhindre, 

forebygge og undersøke 

kriminalitet). 

 Undersøke eller 

forhindre svindel eller 

andre lovbrudd gjennom 

for eksempel 

 Navn og 

kontaktinformasjon  

 Fødselsopplysninger 



 hendelsesrapportering i 

Lagershop  

 Forhindre søppelpost, 

phishing, trakassering, 

uautorisert pålogging på 

brukerkontoer eller andre 

ting som er forbudt ved 

lov eller i henhold til 

våre kjøps-, medlems- 

eller tjenestevilkår  

 Beskytte og forbedre IT-

miljøet fra angrep og 

inntrengning 

 Videoopptak fra 

kameraovervåkning  

 Ordredetaljer 

 Teknisk informasjon om 

datamaskiner, 

mobiltelefoner og andre 

enheter som du bruker, 

og deres innstillinger  

 Opplysninger om 

hvordan våre digitale 

tjenester brukes 

 

 

 

Rettslig grunnlag: Juridisk forpliktelse (hvis dette foreligger), ellers legitim interesse i å 

forhindre misbruk av en tjeneste (forhindre, forebygge og undersøke kriminalitet) 

Lagringsperiode: avhenger av typen behandling, men maks. 5 år   

 

Formål Behandling som utføres  Kategorier av 

personopplysninger  

Forsikringstilbud  

 

 

 

 Tilby deg en forsikring 

når garantien på 

produktet ditt er utløpt  

 Opprettholde korrekte og 

oppdaterte opplysninger  

 Navn og 

kontaktinformasjon  

 Fødselsopplysninger 

 Ordredetaljer 

 

 

 

Rettslig grunnlag: Legitim interesse i å tilby en forsikring når garantien på et produkt 

utløper  

Lagringsperiode: 1 måned etter at garantitiden utløper 

 

Formål Behandling som utføres  Kategorier av 

personopplysninger  

Dele og se andre kunders 

produktevalueringer (yte god 

service). 

 

 Opprette en 

brukeridentitet slik at du 

kan legge ut evalueringer 

på våre eller våre 

samarbeidspartneres 

sider  

 Navn/brukernavn  

 Din eventuelle 

evaluering av et produkt 

eller en tjeneste  

 

 

 

Rettslig grunnlag: Legitim interesse i å dele og se produktanmeldelser fra andre brukere 



Lagringsperiode: Så lenge produktet finnes i vårt sortiment 

 

Formål Behandling som utføres  Kategorier av 

personopplysninger  

For å oppfylle juridiske 

forpliktelser (f.eks. 

regnskapsloven, 

skattelovgivning og 

lignende)   

 

 Oppfylle rettslige 

forpliktelser i henhold til 

krav i lover, dommer 

eller 

myndighetsbeslutninger. 

Slike krav kan for 

eksempel gjelde 

produktansvar og 

produktsikkerhet, som 

utarbeidelse av 

kommunikasjon og 

informasjon til publikum 

og kunder om 

produktvarsler og 

tilbakekallinger, for 

eksempel ved et defekt 

eller helseskadelig 

produkt, eller i henhold 

til regnskapsloven  

 Navn og 

kontaktinformasjon  

 Fødselsopplysninger  

 Ordredetaljer 

 Korrespondanse med 

deg  

  

 

Rettslig grunnlag: Juridisk forpliktelse 

Lagringsperiode: avhenger av typen behandling, men maks. 5 år  

 

Kommunikasjon med deg  
NetOnNet kan også bruke opplysningene dine til å kommunisere med deg via e-post, brev, 

telefon. Hvis du ikke vil motta målrettet kommunikasjon fra oss, kan du avregistrere deg 

umiddelbart eller sende oss en e-post: personvern@netonnet.com (NO).   

 

Vær oppmerksom på at endringer ikke alltid trer i kraft umiddelbart. Vi vil imøtekomme 

forespørselen din så snart som mulig og etterstreber å gjøre dette senest 30 dager etter at vi 

har mottatt forespørselen din. 

 

Hvem kan vi komme til å dele personopplysningene dine med?  
For å kunne levere deg varer og tjenester kan vi komme til å overføre eller dele opplysninger 

om deg med utvalgte tredjeparter.  

 

Leverandører, underleverandører og selskaper innen NetOnNet-konsernet: 
For å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for andre formål som er 

beskrevet i disse personvernreglene, kan NetOnNet komme til å dele 

personopplysningene dine med leverandører eller underleverandører, samt 

selskaper i NetOnNet-konsernet. 

mailto:personvern@netonnet.com


 

Betalings- og kredittselskaper – For å administrere betalingene dine kan 

opplysningene dine deles med finansielle institusjoner. Hvis du velger å bruke 

kredittjenester som leveres gjennom våre partnere, vil personopplysningene dine 

deles med betalings- og kredittselskaper. Våre partnere kan også komme til å 

utføre en kredittsjekk av deg når du kjøper et abonnement eller søker om kreditt. 

 

Forsikringsgiver:  Hvis du velger å forsikre noen av produktene dine i 

forbindelse med kjøpet, vil personopplysninger samt produktinformasjon deles 

med forsikringsgiveren.  

  

Myndigheter – Som følge av juridiske krav eller med din godkjenning kan 

NetOnNet komme til å dele personopplysninger om deg med myndigheter som 

skattemyndigheter, politi eller andre offentlige myndigheter. 

 

Sikkerhet 
NetOnNet ønsker å beskytte personopplysningene dine og har på plass passende tekniske og 

organisatoriske tiltak for å forhindre at personopplysninger blir gjenstand for upassende eller 

ufrivillig utlevering, bruk, tilgang, tap, endring eller skade. 

 

Bare NetOnNet eller våre leverandørers ansatte som trenger tilgang til personopplysningene 

dine for en bestemt oppgave, vil få tilgang til dem.  

 

Hva vi ikke gjør med personopplysningene dine  
Vi kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredjeparter  

 

Hvor lagrer vi personopplysningene dine? 
Vi vil i hovedsak håndtere personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Hvis 

personopplysninger overføres til eller behandles i et land utenfor EU, tar NetOnNet alle 

rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger 

håndteres forsvarlig og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som er i tråd med beskyttelsen 

som gis innenfor EU/EØS.  

 

Hvor lagrer vi personopplysningene dine?  
Vi vil bare beholde personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig for å oppfylle 

formålene som er spesifisert i disse personvernreglene. Når vi lagrer personopplysninger for 

andre formål, for eksempel for å oppfylle regnskapskrav, lagrer vi bare personopplysningene 

dine så lenge som det er nødvendig og/eller lovfestet for hvert respektive formål. Vi kommer 

til å gjennomføre regelmessige gjennomganger og slette personopplysninger dersom de ikke 

lenger er nødvendige.  

 

Dine rettigheter 

Rett til å få tilgang til opplysningene dine.  
Du kan be om en kopi av informasjonen vi har om deg og også verifisere den. Kopien er 

gratis, og vi forsøker å gi deg svar innen 30 dager. 

 

Rett til retting 
Du har rett til å få feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv endret/korrigert.  



 

Rett til sletting ("retten til å bli glemt") 
Hvis du ikke lenger vil lagre opplysningene dine, har du rett til å få dem slettet, forutsatt at de 

ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid være 

juridiske forpliktelser som regnskapslover og annet som forhindrer oss fra å slette deler av 

opplysningene dine umiddelbart. I slike tilfeller lagrer vi kun de opplysningene vi plikter å 

beholde. Hvis behandlingen er basert på samtykke og dette blir tilbakekalt, slettes 

opplysningene dine 

 

Rett til begrensning av behandling  
Du har rett til å kreve at behandlingen begrenses dersom noe av det følgende gjelder:  

 du bestrider at personopplysningene er korrekte 

 behandlingen er ulovlig  

 vi trenger ikke lagre personopplysningene lenger, men du trenger dem for å kunne 

fastsette, håndheve eller forsvare et rettslig krav   

 

Rett til innsigelse 
Du har rett til å motsette deg behandling hvis det juridiske grunnlaget for behandlingen er 

interesseavveiing. 

 

Rett til dataportabilitet 
Du har rett til å få personopplysningene du har gitt til oss, og som behandles automatisk, 

overført til deg selv eller en ny behandlingsansvarlig hvis det rettslige grunnlaget for 

behandlingen er samtykke eller behandlingen har vært nødvendig for å oppfylle en avtale og 

dette ikke påvirker tredjeparts rettigheter negativt. 

 

Rett til å trekke tilbake samtykke 
Du kan når som helst tilbakekalle ethvert samtykke du har gitt til NetOnNet. 

 

Rettigheter ved profilering  
Du har rett til ikke å bli gjenstand for en beslutning som utelukkende er basert på automatisert 

behandling, inkludert profilering, og som kan ha juridiske konsekvenser eller tilsvarende for 

deg. Dette gjelder imidlertid ikke:  

 hvis det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med deg   

 hvis det er tillatt etter gjeldende lovgivning  

 hvis du har samtykket i behandlingen 
 

Kontakt oss  
Behandlingsansvarlig er NetOnNet AB, et svensk selskap registrert i det svenske 

Bolagsverket med organisasjonsnummer 56520-4137 og med hovedkontor i Borås.  

 

Hvis du har spørsmål angående håndteringen av personopplysninger om deg, kan du sende 

oss en e-post på personvern@netonnet.com eller ringe NetOnNets kundeservice på +47 (0) 

21 51 90 00. 

 

Tilsynsmyndighet  
I Norge er datatilsynet tilsynsmyndigheten som overvåker at alle som behandler 

personopplysninger, overholder EUs personvernforordning (GDPR). Hvis du mener at 

mailto:personvern@netonnet.com


NetOnNet behandler personopplysningene dine i strid med personvernforordningen, har du 

rett til å sende inn en klage til datatilsynet.  

Kontaktinformasjon 

Telefonnummer: +47 (0) 22 39 69 00 

E-post: postkasse@datatilsynet.no     

 

Oppdateringer  
NetOnNet forbeholder seg retten til å endre og oppdatere disse personvernreglene.

  

 

 


