
 

 
 
Retningslinjer for personvern 
 
 
 
I det følgende vil det bli redegjort for hvordan Iveco Norge AS (”Selskapet”) behandler personopplys-
ninger som du etterlater deg, eller avgir, når du besøker Selskapets nettsider og/eller benytter deg av 
de tjenester som tilbys der. 
 
Når du navigerer og bruker denne nettsiden, samtykker du til de betingelser som er angitt nedenfor 
med hensyn til behandling av personopplysninger. DERSOM DU IKKE GODTAR DISSE BETING-
ELSENE, BER VI OM AT DU UMIDDELBART FORLATER NETTSTEDET. 
 
 
1. Innsamling av personopplysninger 
 
1.1 Du vil alltid bli informert i forkant av innsamling av personopplysninger om deg selv. Person 

opplysningene som samles inn vil for eksempel kunne omfatte ditt navn, e-postadresse,  
privatadresse og liknende opplysninger med det formål å identifisere deg som bruker.  

 
2. Hva bruker vi opplysningene til? 
 
2.1 Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss. Vi samler inn personopplysninger for å kun-

ne gjennomføre en bestilling/ ordre, levere en tjeneste, formidle informasjon om våre tjenes-
ter, eller for å kunne videresende brosjyrer og annet materiale knyttet til våre produkter og 
vår virksomhet.  

 
2.2 Selskapet vil også kunne benytte dine personopplysninger i markedsførings-øyemed innen- 

for rammene av gjeldende lovgivning. Du vil alltid ha anledning til å reservere deg mot å 
motta e-poster og andre opplysninger fra oss. 

 
3. Informasjonssikkerhet 
 
3.1 Selskapet har implementert sikkerhetsforanstaltninger for å påse at våre interne prosedyrer 

lever opp til våre høye sikkerhetspolitiske standarder. Selskapet gjør sitt ytterste for på best 
mulig måte å sikre kvalitet og integritet i forhold til dine personopplysninger. 

 
 

Iveco Norge 
Holmaveien 50, 1339 Vøyenenga  
Postboks 43, 1313 Vøyenenga 
Tlf. 81 55 99 59 
Faks 67 13 81 45 (salg) 
Faks 67 13 82 58 (verksted og delelager) 

 
Iveco Norge AS 
Org.nr. 934 621 328 

 

 



 

4. Adgang til og innsynsrett i personopplysninger 
 
4.1 Innenfor rammene av gjeldende lovgivning, har du rett til innsyn i de opplysninger Selskapet 

behandler om deg. Du har rett til å motsette deg innsamling og videre behandling av per-
sonopplysninger, samt adgang til å be om retting av disse ved behov.  

 
5. Lenker til andre nettsteder 
 
5.1 På Selskapets nettsider vil det kunne finnes lenker til andre nettsteder eller til integrerte 

nettsteder. Selskapet er ikke ansvarlig for innhold på andre selskapers nettsider eller deres 
praksis knyttet til behandling av personopplysninger. Du oppfordres til å alltid sette deg inn i 
gjeldende retningslinjer for behandling av personopplysninger, samt annet relevant regel-
verk, ved besøk på disse nettstedene. 

 
6. Endring av opplysninger eller oppsigelse av tjenester 
 
6.1 Dersom du ønsker å oppdatere, endre eller slette personopplysninger som vi har registrert 

om deg, eventuelt dersom du ikke ønsker å motta ytterligere henvendelser fra oss, og/eller 
har spørsmål knyttet til disse retningslinjene, kan du kontakte oss på følgende adresse:  

 
Iveco Norge 
Holmaveien 50, 1339 Vøyenenga 
P.O.Box 43, 1313 Vøyenenga 

 
 E-mail: iveco-nordic@iveco.com 

Telefon: 81 55 99 59 
Fax: 67 13 81 45 

 
 
 
 


