
 

Personvernserklæring MATERIALHUSET 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene Materialhuset behandler er: Arild Fahre  

 
Kontaktinfo 

POSTADRESSE:  
Materialhuset AS 

 
Postadresse: 
Bergrådveien 5D, 
0873 Oslo 
E-post:  arild@materialhuset.no   
Telefon:  +47 22 23 53 00 
Organisasjonsnr. :  989 490 281 

Arild Fahre, Mobil:  913 08 906 

 

Vi tar personvernet ditt svært alvorlig og behandler personopplysningene dine med respekt. Vi følger 
kravene i den generelle personvernforordningen (GDPR) og alle andre relevante personvernlover. 

 

Webanalyse 

Materialhuset AS benytter seg av Google Analytics til nettstedsmåling. 

Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle 
informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker 
ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som 
benyttes. 

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore 
opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.  

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle 
opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den 
enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester. 

 

Informasjonskapsler (cookies) 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. 
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle 
opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den 
enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere. 



Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av 
nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og 
godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler 
opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser. 

Dette er standard internett-teknologi som benyttes på de fleste nettsteder idag. Flertallet av nettlesere som 
Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari og Chrome er innstilt til å akseptere cookies automatisk. Om du ikke 
ønsker at slik informasjon skal lagres i din nettleser må du selv gå inn i innstillingene i den aktuelle 
nettleseren og deaktivere denne funksjonaliteten. 

Merk at denne innstillingen kan føre til at enkelte nettsteder ikke fungerer optimalt. 

 

Datatilsynet 

Datatilsynet har utarbeidet regler for bruk av analyseverktøy på norske nettsteder: 

«Virksomheter som bruker analyseverktøy på sitt nettsted må sørge for at behandling av 
personopplysninger skjer i tråd med personvernreglene. Dette innebærer at: 

• Etter innsamlingen anonymiseres eller endres IP-adressene slik at besøkende på nettstedet ikke 
kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. I Google Analytics må 
anonymiseringsfunksjonen være aktivert. 

• Behandling av innsamlet informasjon skal bare brukes til statistiske formål. Virksomheten skal ikke 
samle inn flere opplysninger enn det som er nødvendig for dette formålet. 

• Besøkende på nettstedet skal gis informasjon om hvilke opplysninger som samles inn og behandles 
og hvordan dette gjøres. 

Virksomheter som benytter en annen part eller leverandør, det vil si en databehandler til utføre analysen 
for seg, har fortsatt ansvaret for hvordan behandlingen skjer. Dette betyr at: 

• Virksomheten må ha kontroll på hvilke opplysninger databehandleren håndterer og hvordan. 
• Avalen mellom virksomheten og databehandleren må være slik at behandlingen tilfredsstiller norsk 

personvernlovgivning. Virksomheten kan ikke akseptere databehandlers egne vilkår, uten at disse 
er i tråd med norsk rett.» 
Kilde: Datatilsynet om bruk av Google Analytics 

Endre eller sletter informasjonen som er lagret                                                                                                              
Du har rett til å finne, endre og slette informasjonen vi har lagret om deg, og det gjør du ved å kontakte vår 
databehandlingsansvarlige. 
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av 
personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine 
kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon 
alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 
	

Klager 
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her 
eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner 
informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.  

I tråd med lover og regler                                                                                                                                               
Materialhuset AS legger vekt på å etterleve det regelverk om personvern som til en hver tid er gjeldende.  

 


