
PERSONVERNSERKLÆRING 

 

 

 

SEKSJON 1 – HVA GJØR VI MED DIN INFORMASJON? 

Når du kjøper noe fra vår butikk, så er en del av kjøp og slagprosessen at vi samler personlig 

informasjon du gir oss slikt som ditt navn, adresse og e-postadresse.  

Når du er inne i vår butikk, mottar vi også automatisk internettprotokollen (IP) adressen til din 

datamaskin,  slik at vi får informasjon som hjelper oss til å lære om din nettleser og ditt 

operativsystem.  

E-post markedsføring (dersom gjeldende): Med din tillatelse, kan vi sende deg e-poster med 

informasjon om vår butikk, nye produkter og andre oppdateringer. 

 

SEKSJON 2 – TILLATELSE 

Hvordan får dere min tillatelse? 

Når du gir oss personlig informasjon for å fullføre en transaksjon, verifiserer ditt kredittkort, utfører 

en ordre, arrangerer levering eller returnerer et kjøp, antar vi at du tillater oss å samle din gitte 

informasjon for å kunne bruke den kun for den spesifike årsaken. 

Dersom vi spør etter din personlige informasjon for andre årsaker, slikt som markedsføring, vil vi 

enten spørre deg direkte for din utrykkede tillatelse, eller gi deg en mulighet for å kunne takke nei. 

Hvordan trekker jeg tilbake min tillatelse? 

Dersom du etter du har meldt deg inn, skifter mening, kan du trekke tilbake din tillatelse når som 

helst slik at vi ikke lenger kan kontakte deg, fortsette å samle informasjon, bruke eller offentliggjøre 

din informasjon. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på hello@scotlandtitle.com eller sende post 

til oss her: 

Scotlandtitle 

Koninginnelaan 54, 6542 ZT, Nijmegen 

 



 

SEKSJON 3 – UTLEVERING AV INFORMASJON AV JURIDISKE ÅRSAKER 

Vi kan utlevere informasjon angående ditt bruk av Nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, 

postet Offentlig Innhold, registeringsinformasjon, og nettverksarkiv) når det i god tro menes at 

utlevering er hensiktsmessig for å overholde loven (f.eks. i henhold til et lovfestet krav, stevning, 

politiordre eller rettskjennelse), for å beskytte mot uredelig, misbruk eller ulovlig bruk av Nettstedet, 

for å beskytte våre rettigheter eller eiendom, håndheve enhver kontrakt mellom deg og oss, eller 

dersom vi innenfor rimelighetens grenser tror det finnes en situasjon hvor fare for død eller skade til 

enhver person krever offentliggjøring.  

 

 

 

SEKSJON 4 - BETALINGER 

 

 

Dersom du velger en direkte betalingsløsning for å fullføre ditt kjøp, lagres dine kredittkort data. Det 

blir kryptert gjennom Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Din transaksjonsdata 

for kjøpet lagres bare så lenge det er nødvendig for å fullføre transaksjonen for kjøpet. Etter det er 

fullført, vil transaksjonsinformasjonen på ditt kjøp slettes. 

Alle direkte betalingsløsninger holder seg til standarden satt av PCI-DSS styrt av PCI Security 

Standards Council, som er et samarbeid mellom varemerker som Visa, MasterCard, American Express 

and Discover. 

Krav fra PCI-DSS bidrar til en sikker behandling av kredittkortinformasjon i vår butikk og dens 

tjenestetilbydere. 

For mer innsikt, kan du også lese våre Vilkår For Bruk hello@scotlandtitle.com 

 

SEKSJON 5 – TREDJEPARTS TJENESTER 



I hovedsak, vil tredjeparts tilbydere brukt av oss kun samle, bruke og offentligjøre din informasjon i 

den grad nødvendig for dem til å kunne gjennomføre tjenesten de utfører til oss.  

Men merk at noen tredjeparts tjenestetilbydere, som for eksempel betalingsløsninger og andre 

behandlere av betalingstransaksjoner, her sine egne personvernserklæringer i henhold til den 

informasjonen vi må utlevere til dem for dine kjøpsrelaterte transaksjoner. 

For disse tilbyderne, anbefaler vi at du leser deres personvernserklæringer slik at du forstår hvordan 

dine personlige opplysninger behandles hos de forskjellige tilbyderne. 

Husk spesielt at noen tilbydere kan være lokalisert i, eller ha lokaler som er plassert i en annen 

domsmyndighet enn din egen, eller vår. Så husk at dersom du velger å gjennomføre en transaksjon 

som involverer tjenester fra en tredjeparts tjenestetilbyder, kan din informasjon bli underlagt lovverk 

fra domsmyndighet(er) hvor tjenestetilbyderen er registrert eller har lokaler i. 

 

Når du forlater vår butikk sin nettside, eller blir navigert til en tredjeparts nettside eller applikasjon, 

er du ikke lenger underlagt denne Personvernserklæringen eller vår nettsides Vilkår For Bruk. 

 

Lenker 

Når du klikker på lenker i vår butikk, kan det hende de navigerer deg bort fra vårt nettsted. Vi er ikke 

ansvarlig for hvordan andre nettsteder behandler personvern, og anbefaler deg å lese deres 

personvernserklæringer. 

Google analytics 

Vår butikk bruker Google Analytics for å hjelpe oss til å lære hvem som besøker vårt nettsted, og 

hvilke sider som blir besøkt. 

 

SEKSJON 6 - SIKKERHET 

For å beskytte din personlige informasjon, tar vi forhåndsregler innenfor rimelighetens grenser og 

følger bransjens beste metoder for å sikre at det ikke blir uforsvarlig tapt, misbrukt, tilgjengelig, 

offentliggjort, endret eller ødelagt. 

Dersom du bruker din kredittkortinformasjon hos oss, blir informasjonen kryptert ved å bruke sikker 

tilkoblingsteknologi (SSL) og lagret med AES-256 kryptering. Skjønt, ingen metoder for overføring 



gjennom internett eller elektronisk lagring er 100% sikker, vi følger alle PCI-DSS krav, i tillegg til å 

bruke andre generelt aksepterte bransjestandarder. 

 

SEKSJON 7 – INFORMASJONSKAPSLER 

En informasjonskapsel er en liten tekst-fil som lagres på brukerens datamaskin for 

loggføringsårsaker. Vi bruker informasjonskapsler på Nettstedet. 

 Her er en liste over informasjonskapsler vi bruker. Vi har listet de opp her slik at du kan velge om du 

ønsker å godta våre informasjonskapsler eller ikke. 

 _session_id, unique token, sessional, tillatelse til å lagre informasjon om din økt 

(henvisningsadresse, landingsside, osv). 

 __visit, no data held, Varighet på 30 minutter fra ditt siste besøk, Brukes av vår nettstedtilbyders 

interne statestikkfører for å loggføre antall besøkende. 

 __uniq, no data held, utløper ved midnatt (i forhold til den besøkende) neste dag, Teller antall besøk 

til butikken fra en enkelt kunde. 

cart, unique token, varighet på 2 uker, Lagrer informasjon om innholdet i din handlekurv. 

 _secure_session_id, unique token, per økt 

 storefront_digest, unique token, uavgrenset tid dersom butikken har passord, dette brukes for å 

avgjøre om den besøkende har tilgang. 

 PREF, varer i meget korte perioder, Satt av Google og sporer hvem som besøker butikken og hvor de 

besøker fra. 

Din nettleser lar deg kontrollere og limitere informasjonskapsler på din datamaskin. Dersom du 

avviser informasjonskapsler kan du fremdelses bruke Nettstedet, men kan føre til av visse områder 

og funksjoner på Nettstedet blir begrenset. 

Noen av våre forretningspartnere (f.eks. annonsører) bruker informasjonskapsler på Nettstedet. Vi 

har ingen tilgang til, eller kontroll over disse informasjonskapslene. Denne personvernserklæringen 

dekker bruken av informasjonskapsler fra oss, og ikke fra noen av våre annonsører. 

 

SEKSJON 8 -  NYHETSBREV OG KUNNGJØRINGER 



Vi kan bruke ditt brukernavn og e-postadresse til å sende deg nyhetsbrev på e-post og kunngjøringer. 

Dersom du ikke ønsker å motta denne typen kommunikasjon, kan du melde deg av mens du 

registrerer deg på vårt nettsted, ved å fjerne avhuking av nyhetsbrev på e-post og kunngjøringer. Vi 

lar deg også melde deg av nyhetsbrev og kunngjøringer ved å returnere e-post, eller ved å endre din 

profil på Kundeprofil siden på Nettstedet. 

 

SEKSJON 9 – PRODUKTINFORMASJON OG TILBUD 

Informasjonen om e-post som du bruker på Nettstedet kan bli brukt for å kontakte deg angående 

andre produkter og tjenester fra oss. Vi kan også bruke denne informasjonen til å fortelle deg om 

flere produkter og tjenester fra andre selskaper som du kan være interessert i. Dersom du ikke 

ønsker denne typen kommunikasjon, kan du melde deg av ved å fjerne avhuking av passende epost 

tilbud kunngjøringer boksen mens du registrerer deg. I tillegg, velge å ikke motta slik informasjon ved 

å endre din profil på Kundeprofil siden på Nettstedet. 

 

SEKSJON 10 – VESENTLIGE KUNNGJØRINGER VIA E-POST 

Vi kan også bruke ditt registrerte navn og e-postadresse for å sende deg vesentlige kunngjøringer 

som handler om funksjoner eller tjenester på Nettstedet hvor du er registret som bruker, om 

Nettstedet, om enhver brukerkonto du oppretter, om utføringer av spesifikke transaksjoner du har 

forespurt, eller om andre vesentlige utviklinger som kan påvirke din bruk av Nettstedet. Du kan ikke 

melde deg av denne type e-poster. 

 

SEKSJON 11 – TILLEGSINFORMASJON FOR SPESIFIKKE ÅRSAKER 

Dette Nettstedet kan spørre etter tillegsinformasjon fra deg, som handler om ordreskjema for 

produkter, eller andre transaksjonsskjema på nett. Slike skjema kan hende krever 

kontaktinformasjon fra deg (f.eks navn og adresse eller leveringsadresse) og betalingsinformasjon 

(f.eks. kredittkortnummer og utløpsdato på kredittkort). Informasjon som du gir på denne måten kan 

bli brukt for fakturering og regnskaps hensikter, for loggføring av produkter og tjenester du har lisens 

på, kjøpt eller lastet ned, og for å utføre din ordre. Vi kan bruke denne informasjonen for å 

kommunisere om ordrer, produkter, tjenester, eller avgifter eller betalinger. 



 Vi kan bruke et utenforstående fraktfirma for sending av varer og bruker et selskap for behandling av 

kredittkort for å behandle betaling for varer og tjenester. Disse selskapene har tilgang til 

brukerinformasjon for å kunne utføre sine funksjoner.  

Vi kan være partner med andre tredjeparter for å tilby spesifikke varer og tjenester. Når du 

registrerer deg for slike varer eller tjenester, vil vi dele navn og annen kontaktinformasjon som er 

nødvendig for at tredjeparten skal kunne levere disse varene eller tjenestene. Vi autoriserer ikke 

tredjepartstilbydere til å bruke identifikasjonsinformasjon bortsett fra å kunne levere disse varene 

eller tjenestene. 

 

SEKSJON 12 – ALDER PÅ BRUKERE 

Barn under 13 kan ikke bruke denne Tjenesten, foreldre eller verger kan heller ikke godkjenne denne 

Vilkåren for Bruk på vegne av barnet. Dersom vi blir oppmerksom på at et barn under 13 år har gitt 

eller forsøkt gitt oss personlig informasjon, vil vi etter beste evne fjerne informasjonen permanent 

fra vår filer. 

 

Dersom du er under en alder av 18 år, men minst 13 år, kan du bruke denne Nettsiden, men kun 

under oppsyn av en forelder eller verge som godkjenner å holdes ansvarlig under disse Vilkårene For 

Bruk. Dersom du er en forelder eller verge som godkjenner disse Vilkårene For Bruk på vegne av et 

barn mellom 13 og 18 år, gjør vi deg oppmerksom på at du har fult ansvar for barnets bruk av dette 

Nettstedet, inkludert alle finansielle krav og juridiske ansvar som barnet kan komme over.” 

 

SEKSJON 13 – ENDRINGER TIL DISSE PERSONVERNSERKLÆRINGENE 

Vi reserverer oss retten til å modifisere disse personvernserklæringene på ethvert tidspunkt, derfor 

ber vi deg vennligst lese gjennom de jevnlig. Endringer og presiseringer vil ha umiddelbar effekt så 

snart de er postet på nettstedet. Dersom vi gjør viktige endringer til denne erklæringen, vil vi varsle 

deg her om at det har blitt oppdatert, slik at du er klar over hvilken informasjon vi samler, hvordan vi 

bruker den, og under hvilke formål, om noen, vi bruker og/eller offentliggjør det.  

Dersom vår butikk kjøpes opp eller fusjoneres med et annet selskap, kan din informasjon overføres til 

de nye eierne, slik at vi kan fortsette og selge produkter til deg. 

SPØRSMÅL OG KONTAKTINFORMASJON 

 



Dersom du skulle ønske å: få tilgang til, korrigere, endre eller slette personlig informasjon som vi har 

om deg, registrere en klage, eller helt enkelt ønsker mer informasjon, kontakt vår Personvern 

Etterlevelse Ansvarlig på hello@scotlandtitle.com eller via post til følgende adresse: 

Scotlandtitle  

[Re: Privacy Compliance Officer] 

Koninginnelaan 54, 6542 ZT, Nijmegen. 

 


