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Personvernpolicy Ishavskraft 

Denne personvernpolicyen har som mål å forklare hva vi samler inn av 
personopplysninger, hvordan disse oppbevares og behandles i Ishavskraft samt hva 

slags lovhjemmel vi har for denne bruken. 

Policyen er utarbeidet med hensyn på samsvar med både ny (GDPR) og eksisterende 
personvernlovgivning. 

Ansvarlig for behandlingen: 
979 139 268 Ishavskraft AS 
ishavskraft.no 
kunde@ishavskraft.no 

Dette er kontaktinformasjonen du kan benytte dersom du har spørsmål eller henvendelser 
angående behandlingen av dine personopplysninger. 

Hvilke personopplysninger behandler vi? 
Ishavskraft samler inn data som er nødvendige for forholdet du har med oss og formålene 
som dataene brukes til. Ishavskraft samler inn følgende personopplysninger i følgende 
kategorier: 

• Tillatelsesdata - for eksempel markedsføringstillatelser 

• Preferansedata - for eksempel kontraktstype, kontaktspråk, betalingsmåte og pristype 

• Sikkerhetsdata – for eksempel passord, informasjon om sikkerhetshendelser 

• Transaksjonsdetaljdata – for eksempel faktureringsdetaljer 

• Økonomiske data - for eksempel betalingskortdetaljer 

• ldentifiseringsdata - for eksempel navn, RFID nøkkelnummer 

• Atferdsdata – for eksempel kundeprofilering og annen informasjon avledet fra din 
bruk av våre tjenester, innloggingsdetaljer 

• Kommunikasjon – for eksempel svarene dine på spørreundersøkelser og annen 
tilbakemelding og kommunikasjon du sender oss 

• Data om din bruk av våre tjenester - for eksempel data om energi/strømforbruk  

• Data fra datamaskinenheter – for eksempel IP-adresse, informasjonskapseldata 

• Kontaktdata - for eksempel e-postadresse, telefonnummer, faktureringsadresse, 
leveringsadresse for eksempelvis RFID-nøkler 

• Kontraktsdata – for eksempel betalingsbetingelser 

Hvilke personopplysninger behandler vi? 
Vi behandler dine personopplysninger som mottas fra deg på tidspunktet for bestillingen, på 
tidspunktet du blir med i tjenesten vår og opplysninger vi mottar løpende fra deg under 
kundeforholdet. Vi mottar også observerte data fra din bruk av våre enheter og tjenester. 
Ishavskraft kan også behandle avledede data som er avledet fra eller basert på mottatte 
data. 
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Hva er formålene med vår behandling av personopplysninger? 
Vi behandler personopplysninger kun for følgende forhåndsdefinerte formål: 

• Kunderelasjonsbehandling (f.eks. sending av kontraktrelaterte varsler, produkt- eller 
tjenesterelaterte varsler eller oppdateringer, kundeveiledning) 

• Kontrakt- og produktstyring 

• Tilby, administrere og vedlikeholde tjenesten (f.eks. lisensadministrasjon av 
sluttbrukere, undersøke og løse tekniske problemer) 

• Identifisering av den registrerte 

• Suspensjon av leverte tjenester 

• Lagring av kvitterings- og transaksjonsinformasjon 

• Kontrakt- og fakturaarkivering 

• Levere varer og tjenester, inkludert behandling av returer 

• Klage- og tvistehåndtering, herunder erstatningskrav 

• Overføre personopplysninger (for å inkludere overføringer og avdekkede forhold) 

• Profilering, segmentering og direkte markedsføring (for eksisterende og potensielle 
kunder) 

• Salg og markedsføring (inkluderer f.eks. å organisere seminarer) 

• Fakturering og inkasso 

• Refusjon av betalinger til kunder 

• Intern rapportering  

• Etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav 

• Partnerrapportering 

• Produkt- og tjenesteutvikling, inkludert tilbakemeldinger, undersøkelser og analyser 

• Undersøkelser av kundetilfredshet 

• Leverandørkommunikasjon 

• Beskyttelse mot svindel 

Konkurranser og kampanjer 
Dersom du deltar i konkurranser og kampanjer vil det typisk samles inn informasjon som 
over, avhengig av hva som etterspørres i den aktuelle aktiviteten. Deltagelse i denne typen 
aktiviteter er frivillig og samtykkebasert. 

Grunnlag for å behandle personopplysninger 
Behandlingsgrunnlaget er primært at Ishavskraft skal oppfylle avtalen med deg som 
forbruker. 
Vi behandler dine personopplysninger basert på følgende behandlingsgrunnlag: 

• Ditt samtykke. Ved innhenting av samtykke vil vi konkret angi til hvilket formål 
samtykket innhentes. Samtykke er frivillig og kan trekkes tilbake når som helst 

• Behandlingen er nødvendig for å kunne etablere et kontraktsforhold med deg og å 
utføre våre kontraktsmessige forpliktelser 

• Ishavskraft er også underlagt forpliktelser som følge av norsk lovgivning. Dette kan 
være f.eks. bokføringsloven og regnskapsloven: 
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2004-11-19-73 
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1998-07-17-56 

• Nødvendigheten av å fremme våre legitime interesser som nevnt under, etter en 
interesseavveining mot den enkeltes personvern hvor personvernrisikoen som anses 
å være lav 

o Intern rapportering 
o Partnerrapportering 
o Produkt- og tjenesteutvikling, herunder tilbakemeldinger og undersøkelser 
o Kundeprofilering eller segmentering 

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2004-11-19-73
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1998-07-17-56
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Automatisert beslutningstaking 
Vi kan ta avgjørelser om deg gjennom automatisert beslutningstaking. Dette inkluderer for 
eksempel: 

• Automatisk kontroll av gyldigheten av betalingskortet ditt eller din berettigelse til å 
bruke fakturering som betalingsmåte 

• Automatisk gjenkjenning av handlingsmønsteret ved bruk av betalingskortet ditt for å 
oppdage, undersøke og forhindre potensiell svindel 

• Automatisert sporing av din potensielle gjeld til Ishavskraft fra tidligere ubetalt bruk av 
våre tjenester 

• Automatisk sporing av din inaktivitet i å bruke tjenestene våre, slik at vi kan 
deaktivere og/eller slette kontoen din og relaterte data fra systemet vårt hvis du ikke 
lenger bruker dem.  

• Ved registrering av ny konto sjekker vi også automatisk gyldigheten av 
bekreftelseskoden du tastet inn i mobilapplikasjonen etter å ha mottatt den av 
Ishavskraft. 

Aktiviteter utover avtaleoppfyllelse og lovmessige krav vil være basert på samtykke fra deg. 

Hva bruker vi dine personopplysninger til? 
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål: 
 
Oppfyllelse av avtaleforpliktelse knyttet til elbil lading 
Når du oppretter et kundeforhold hos oss må vi innhente nødvendige opplysninger om deg 
for å kunne opprettholde vår del av avtaleforpliktelsen. Dette innebærer blant annet å 
fakturere deg basert på leverte forbruksdata fra din bruk av våre ladere, kontakte deg om 
relevante endringer i produkter eller avtaler, samt bistå deg ved henvendelser. 
 
Gi deg relevante råd, oppfølginger og tilbud 
Ishavskraft er et selskap i konstant utvikling. Vi må tilpasse oss markedet og forbrukernes 
ønsker. Som en naturlig del av denne utviklingen, vil det komme nye produkter, endringer i 
eksisterende produkter eller andre forhold som gjør at vi ønsker å kontakte deg som kunde. 
Til dette benytter vi din kontaktinformasjon. Når vi sender ut informasjon til deg, kan det 
hende vi benytter eksterne tjenester og tilbydere for denne utsendingen. 

Etablere kundeprofil 
Når du blir kunde hos oss, vil vi etablere en kundeprofil hos oss basert på informasjonen du 
gir oss. Dette gjør vi i vårt kundeoppfølgingssystem, som også er systemet vi benytter til 
blant annet fakturering. 

Dersom du kontakter oss via kundeservice 
Når du kontakter oss via e-post, telefon eller sms, vil aktiviteten og innholdet logges i våre 
kundesystemer. Vi logger blant annet hvor lang tid vi bruker å svare på telefonen og hvem 
det er som legger på samtalen. Dette er for å sikre kvaliteten i vår kundeservice slik at du 
alltid behandles på en best mulig måte når du er i kontakt med oss. Vi tar også notater under 
kundebehandlingen slik at det er lettere for en ny saksbehandler å hjelpe deg dersom du 
ringer igjen om samme sak. 

Elektronisk markedsføring etter kundeforholdet har opphørt 
Dersom du har samtykket til det, vil vi oppbevare dine opplysninger også etter du har sluttet 
som kunde hos oss. Dette kan være for å kontakte deg, dersom vi ser endringer i produkter 
og markedet som kan føre til at du kanskje vil være bedre tjent med å komme tilbake til oss. 
Dette samtykket, dersom det gis, kan når som helst trekkes tilbake. Samtidig, på tilsvarende 
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grunnlag, kan vi med ditt samtykke oppbevare din kontaktinformasjon, med det formål å 
markedsføre våre produkter og tjenester overfor deg. 

Kampanjer og undersøkelser 
Dersom du deltar i kampanjer eller undersøkelser, kan det hende vi samler 
kontaktinformasjonen din med det formål å kunne kontakte deg dersom du vinner en premie. 

Hvem får tilgang til dine personopplysninger? 
I enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til selskaper som tilhører samme 
selskapsstruktur som Ishavskraft eller har inngått partneravtale med Ishavskraft, i samsvar 
med Personvernerklæringen og de til enhver tid gjeldende personvernlover.  

Personopplysninger vil kun utleveres til og være tilgjengelige for våre autoriserte ansatte eller 
tilknyttede selskaper i den grad det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. 
Dataene vil aldri være tilgjengelige for alle ansatte, men et begrenset antall autoriserte 
personer som har tjenstlig behov for tilgang. 

Vi bruker også tredjeparter som databehandlere for å hjelpe oss med å utvikle, levere og 
vedlikeholde våre produkter og tjenester, og for å oppfylle våre formål som definert i denne 
Personvernerklæringen. Når en tredjepart behandler personopplysninger på våre vegne, vil 
vi alltid ved avtale sikre at behandling av personopplysninger utføres trygt og i samsvar med 
denne Personvernerklæringen, i tillegg til de til enhver tid gjeldende personvernlover og 
beste praksis for databehandling. Databehandlere vi benytter oss av vil kunne behandle dine 
personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått 
databehandleravtale. De vil ikke kunne bruke dine data på eget initiativ, og de vil bli slettet 
etter oppdraget for oss er utført. 

Liste over kategorier av tredjeparter som behandler data (=databehandlere): 

• Tjenesteleverandører, for eksempel utskriftstjenester, kundeservice og 
installasjonspartnere 

• Leverandører av betalingstjeneste 

• Leverandør av skytjeneste 

• Laderprodusenter 

• Leverandører av roaming-plattformer 

• IT-tjenesteleverandører og konsulenttjenester (f.eks. utviklere, designere og testere) 

• Service- og vedlikeholdspartnere (f.eks. reparasjon og vedlikehold av maskinvare) 

• Leverandører av ladesky-systemer 

• Fakturering, inkassotjeneste og systemleverandører 

• Leverandører av datahostingsystem (f.eks. Amazon Web Services) 

• Leverandører av lagerservice- og styringssystem 

• Programvare- og verktøyleverandører (f.eks. for programvareutvikling, 
forretningsanalyse, salg, markedsføring, arbeidsordrestyring, kunderelasjonsstyring, 
online samarbeidstjenester og kommunikasjon) 

• Operasjonelle selskaper, som postkontor eller leveringsbud 

• Forskningsselskaper (for eksempel for å gjennomføre kundetilfredshet eller produkt- 
og tjenesteutviklingsundersøkelser) 

• Leverandører av telekommunikasjonssystemer 

Opplysninger som etterspørres av offentlige myndigheter med hjemmel i lov, vil også 
utleveres ved begjæring fra disse. Dette kan for eksempel være skatteetaten ved bokettersyn 
eller andre offentlige myndigheter vi er underlagt. 
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Tilgang fra utlandet 
I hovedsak overfører ikke Ishavskraft personopplysninger utenfor EU eller EØS (tredjeland) 
foruten i de tilfeller som er nevnt her. Hvis personopplysninger overføres til land utenfor EU 
eller EØS, bruker Ishavskraft egnede sikkerhetstiltak i samsvar med eksisterende 
personvernlovgivning, for eksempel standard kontraktsklausuler fra EU-kommisjonen. 

Når du bruker Ishavskrafts drop-in betaling eller webportal, lagres og behandles 
betalingskortinformasjonen din i USA via Stripe, Inc. Stripe er tilknyttet EU-U.S. Privacy 
Shield Framework og Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, som er retningslinjer som 
beskriver praksis for håndtering av personopplysninger mottatt fra EØS eller Sveits i USA. 
Du finner mer informasjon om Stripe sin tilknytning og prinsippene i Privacy Shield via lenken 
nedenfor. 
https://stripe.com/privacy-shield-policy 

Sosiale medier 
Dersom du kontakter oss på sosiale medier vil det være disse som er behandlingsansvarlig 
overfor deg som forbruker. Henvendelser angående lagring av personopplysninger hos 
disse, må tas med den aktuelle aktøren. 

Sletting av personopplysninger 
Ishavskraft sletter opplysningene vi lagrer om deg rutinemessig 6 måneder etter avslutning 
av kundeforhold. Merk at vi kan be om ditt samtykke til å oppbevare dine kontaktdetaljer 
lengre for å kunne kontakte deg i ettertid. 

Enkelte opplysninger vil vi være lovpålagt å oppbevare i opptil 5 år etter at kundeforholdet er 
avsluttet, jf bokføringsloven og regnskapsloven. 

Dersom det er formålstjenlig så vil vi også kunne anonymisere dine personopplysninger, slik 
at de ikke lengre kan knyttes til en fysisk person, men fremdeles vil kunne benyttes av oss til 
for eksempel anonymisert historikk eller statistikk. 

Hvis en bruker ikke har vært aktiv i løpet av en periode på 36 mnd, vil systemet automatisk 
anse det som at brukerens konto er inaktiv. Brukeren vil bli varslet om denne endringen av 
kontostatus. Hvis kontoen ikke aktiveres på nytt av brukeren ved å bruke en identifikator for å 
få tilgang til en av våre ladere, avsluttes brukerkontoen automatisk. Ved å avslutte kontoen 
blir brukerkontoen glemt, og alle dataene som inngår i den, slettes eller anonymiseres i 
samsvar med prosedyrene som er beskrevet ovenfor. Dette er for å sikre at brukere som kan 
ha registrert seg, men glemt at de gjorde det, ikke er pålagt å gjøre noe for å få kontoen 
slettet, hvis kontoen forblir inaktiv tilstrekkelig lenge. 

Hvordan beskytter Ishavskraft personopplysningene? 
Ishavskraft oppfyller de nødvendige tekniske og organisatoriske krav, som sikrer og viser at 
personvernlovgivningen følges i behandlingen av personopplysninger. 

Disse tiltakene inkluderer bruk av identitets- og adgangskontrolleringssystemer for å sikre at 
bare autoriserte personer har tilgang til personopplysninger, bruk av brannmurer, IP-filtrering, 
flertrinns-autentisering, pseudonymisering av data, kryptering av data, detaljert instruksjoner 
og opplæring for personell om beskyttelse av personopplysninger, og nøye overveielse når vi 
velger våre tjenesteleverandører som er involvert i behandlingen av personopplysninger på 
våre vegne. 

Hvordan håndterer vi personopplysninger fra IP-adresser, informasjonskapsler og lignende 
teknologier? 
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Cookies brukt på nettsteder 
Ishavskraft kan samle inn data på brukerens enheter via informasjonskapsler og annen 
lignende teknologi, når du bruker våre nettsteder. 

Informasjonskapsler er data som serveren til tjenesteleverandøren sender til brukerens 
nettleser, som ber nettleseren om å lagre dataene på brukerens enhet, og som serveren 
senere kan be om å motta tilbake. I praksis inneholder informasjonskapsler en liten mengde 
data, typisk en kort tekstfil. Med informasjonskapsler kan vi identifisere og telle leserne som 
besøker våre nettsteder, brukerpreferanser og andre mønstre for brukeratferd. 

Brukeren kan blokkere bruken av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren 
sin. Blokkering av bruk av informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten til våre tjenester. 

Tredjeparts tilgang til data som er samlet inn på Ishavskrafts nettsider 
Tredjeparter er enheter utenfor Ishavskraft, som for eksempel leverandører av måle- og 
sporingstjenester. Tredjeparter kan behandle brukerens personopplysninger, for eksempel 
når brukeren besøker nettstedene våre eller bruker tjenestene vi tilbyr. En tredjepart kan 
deretter benytte brukerens personopplysninger, for eksempel for å gi brukeren målrettede 
annonser eller til å føre statistikk over brukertellingene til forskjellige nettsteder. 

Ishavskraft benytter Google Analytics, Hotjar, Mailchimp, LeadForensics og Modx til å spore 
og analysere brukeres atferd på nettet. Vi sikrer at tredjepartene overholder eksisterende 
personvernlover ved avtale. 

Posisjonsdata 
Posisjonsdataene til brukerens enhet kan brukes til å levere tjenester basert på plasseringen 
av enheten, forutsatt at brukeren har gitt et klart samtykke til behandling av stedsdata. 

Brukeren har rett til å trekke tilbake samtykket når som helst ved å endre de nødvendige 
innstillinger på enheten. Blokkering av posisjonsdata vil påvirke funksjonaliteten til våre 
tjenester. 

Dine rettigheter 
Du har rett til å be om innsyn i opplysningene vi har lagret om deg. 
Du har rett til å be om korrigering dersom opplysninger er feilaktige. 
Du har rett til å be om sletting av opplysninger. 
Du har rett til å trekke samtykke tilbake. 
Les mer om dine rettigheter hos tilsynet: www.datatilsynet.no  

Endringer 
Denne personvernpolicyen vil være under løpende internkontroll og årlig internrevisjon i 
selskapet. Dette kan medføre at det gjøres endringer eller presiseringer. Den til enhver tid 
siste utarbeidede versjon, vil være tilgjengelig på ishavskraft.no. Alle endringer vil være i tråd 
med det til enhver tid gjeldede lovverk. 

 

http://www.datatilsynet.no/

