Personvern
Personvernpolicy
Gigaset Communications GmbH og databeskyttelse
Beskyttelsen av personopplysninger er svært viktig for Gigaset Communications GmbH,
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt (heretter kalt «Gigaset»). Vi utfører derfor våre aktiviteter i
samsvar med gjeldende lovbestemmelser for beskyttelse av personopplysninger og
datasikkerhet. Denne policyen forklarer hva slags informasjon vi samler inn, hvordan vi
håndterer dataene og hvem som får tilgang til den (hvis aktuelt).
Personlig informasjon
For å kunne tilby deg vår gratistjeneste Gigaset QuickSync lagrer vi noen personopplysninger
på serverne våre. Oppdateringstjenesten vil ikke fungere uten informasjon fra deg. Når du
bruker Gigaset QuickSync, lagrer vi tilgangsdata i serverloggfiler. Disse loggfilene inneholder
blant annet informasjon om navnet på filen som sendes, datoen og tidspunktet for
tilkoblingen, overført datamengde, hvilken leverandør som blir kontaktet, nettlesertype,
nettleserinnstillinger, operativsystemet som brukes, adgangsstatusen (filoverføring, fil ikke
funnet osv.) samt IP‐adressen din. Denne informasjonen behandles utelukkende for å sikre
problemfri drift av datatilkoblingen og lar oss ikke spore informasjonen tilbake til deg som
person. Vi samler ikke inn personopplysninger som navn, adresser, telefonnumre eller e‐
postadresser via Gigaset QuickSync, med mindre de er nødvendige for å ta kontakt med deg,
du gir oss slike opplysninger frivillig (f.eks. ved å registrere deg, opprette en brukerkonto,
svare på en undersøkelse), eller dersom relevant personvernlov tillater dette.
Bortsett fra operatørene av den tekniske dataforbindelsen (f.eks. leverandør,
nettverksoperatør) og Gigaset‐selskapene, har ingen tredjepart tilgang til
personopplysningene dine. Personopplysningene dine blir kun offentliggjort til tredjepart
dersom det er nødvendig med henblikk på kontraktbehandling eller fakturering, og du har
samtykket i å utlevere denne informasjonen.
Dataene dine lagres hos Gigaset så lenge det er nødvendig for å levere tjenestene du ba om.
Formål
Gigaset QuickSync bruker vanligvis personopplysningene til å opprette en forbindelse
mellom enheten din og serverne våre. Informasjonen brukes til programvareoppdateringer.
I tillegg forbeholder vi oss retten til å lagre IP‐adressen din i aggregerte lister og bruke den til
egne markedsføringsformål, f.eks. for å sende interessante tilbud og informasjon om våre
produkter via QuickSync‐meldinger. Du kan når som helst motsette deg lagring og bruk av
dataene dine til disse formålene ved å sende en melding til kontakten nedenfor.
Tiltenkt bruk
Gigaset samler inn, behandler og bruker personopplysningene som du gjør tilgjengelig på
nett kun for de formålene som er kommunisert til deg. I tillegg benytter vi informasjonen til:
 andre formål som er direkte knyttet til det opprinnelige formålet du ga tillatelse til






å forberede, forhandle og oppfylle en kontrakt med deg
å svare på en juridisk forpliktelse eller et direktiv fra myndigheter eller juridiske
organer
å rettferdiggjøre eller beskytte juridiske krav eller å forsvare oss mot klager
å forhindre misbruk eller andre ulovlige aktiviteter, f.eks. forsettlige angrep på IT‐
systemene, og for å garantere datasikkerheten

Respekt for rettigheter
Gigaset respekterer kundenes rettigheter med hensyn til behandling av personopplysninger.
Dette inkluderer juridisk rett til informasjon, korrigering av uriktige personopplysninger og
sletting av personopplysninger (så lenge det ikke er i strid med lovbestemmelser eller
legitime interesser).
Sikkerhet
Gigaset tar tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte
personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig sletting eller modifikasjon, tap og
uautorisert videresending og tilgang.
Spørsmål og kommentarer
Gigaset vil svare på alle rimelige forespørsler om innsyn og – hvis det er aktuelt –
forespørsler om retting, tilføyelser eller sletting av personopplysninger. Hvis du har spørsmål
eller kommentarer angående denne personvernpolitikken (for eksempel når det gjelder
innsyn i og oppdatering av personopplysningene dine), kan du sende en e‐post til
databeskyttelsesansvarlig (data‐protection@gigaset.com). Vi forbeholder oss retten til å
kontinuerlig tilpasse personvernpolicyen vår i tråd med reglene for personvern på Internett.
Vi vil publisere endringer på denne siden på en rettidig måte. Du bør derfor lese
informasjonen på denne siden regelmessig, for å gjøre deg kjent med den siste utgaven av
personvernpolicyen.
Endringer i personvernpolicyen
Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernpolicyen når som helst, i samsvar med
gjeldende databeskyttelsesbestemmelser. Den nåværende versjonen ble oppdatert i mai
2018.

