
Retningslinjer for behandling av Personopplysninger

Fjordkraft arbeider for å ivareta ditt personvern på Internett. Derfor har vi utarbeidet noen retningslinjer for 
hvordan personopplysningene dine skal behandles. Vi retter oss også etter personopplysningsloven.

Personopplysninger
Vi tar ansvar for alle personopplysninger, som for eksempel navn, adresse og fødselsdato, som du utleverer til 
oss, eller som vi får tilgang til når du bestiller ett av våre strømprodukter. Fjordkraft utleverer ikke personopplys-
ninger til tredjepart.

Hvorfor innhenter vi opplysninger
Når du blir Fjordkraft kunde trenger vi navn, adresse og e-post. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre din 
bestilling, administrere ditt kundeforhold, tilby fordeler gjennom fordelsprogrammet, kontakte deg hvis det skulle 
være behov og yte den servicen du forventer. 

Hva brukes opplysningene til?
Vi kommer til å bruke den innhentende informasjonen til å fullføre våre forpliktelser overfor deg og levere den 
servicen du forventer. Det kan dreie seg om å gjennomføre leverandørbytter, flytting av strøm til ny adresse, 
fakturering, informere deg om ditt strømprodukt og sende deg gode tilbud og informasjon om nye produkter via 
vårt fordelsprogram Fjordkraft Fordel. For å få tilsendt informasjon og gode tilbud via elektronisk kommunikasjon 
(som for eksempel e-post eller sms) må du gi oss ditt samtykke til dette. Det kan du gjøre i forbindelse med bes-
tilling, på Min Side eller ved å henvende deg til oss. Som kunde regnes alle personer over 18 år som er tilknyttet 
målepunktet. Gjennom fordelsprogrammet vil du også motta tilbud og nyhetsbrev etter at du har byttet strømlev-
erandør.
Du kan selvsagt når som helst trekke samtykket tilbake.

Hvor kan man henvende seg for å få vite hva som er registrert?
Du har rett til å ta kontakt med oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplys-
ningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes.
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