
Admento beskytter ditt personvern ifølge gjeldende lover og regler som 
databehandler og behandlingsansvarlig.  Vi samler inn personopplysninger til bruk i 
markedsføringsformål, analyse- og statistikk, samt forbedring av våre tjenester. 

Ved å gå inn på, hente informasjon fra, og/eller bruke tilknyttede tjenester på våre 
nettsider gir du ditt samtykke til vår personvernerklæring. 

Admento etterlever norsk personvernlovgivning, og både løsninger og lagring 
utføres på en måte som tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Vi innfrir 
lovgivningens krav til GDPR som forutsatt i EU-forordningen (EU) nr. 2016/679. 

Hva registrerer vi av data om deg? 

Admento samler kun inn opplysninger du selv gir til oss og om bruk av tjenestene 
våre. 

Når du får tilgang til til våre systemer, melder deg på for å motta nyhetsbrev fra 
oss, eller melder deg på seminar/kurs hos oss, registrerer du blant annet din 
kontaktinformasjon. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, 
e-postadresse eller IP-adresse. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte 
eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt, samt for å forbedre tjenestene 
våre og for å forebygge svindel. Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss, 
eksempelvis når du sender en e-post til kundesenteret, slik at vi kan svare på dine 
spørsmål. 

Hvordan bruker vi opplysningene dine? 

Vi bruker informasjon om deg til å levere våre tjenester, og samtidig gjøre våre 
tjenester bedre og mer tilpasset deg. 

Vi vil blant annet bruke din kontaktinformasjon for å sende deg nyhetsbrev, sende 
deg dokumenter i forbindelse med kurs. 

Deling 

Admento deler personopplysningene med andre kun etter forutgående 
databehandleravtale, og da som et ledd i produksjonen av egen tjeneste. Admento 
selger ikke personopplysninger til noen. 

Det gjøres oppmerksom på at Admento kan være rettslig forpliktet til å utlevere 
personopplysninger til offentlig myndighet mv. som følge av en rettsavgjørelse, lov 
eller forskrift. 



Hvordan slettes opplysningene? 

Admento oppbevarer informasjon du har lagt inn så lenge det er nødvendig i 
forhold til formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. 

Kontaktinformasjon for utsending av nyhetsbrev og/eller kursinvitasjoner, 
oppbevarer vi frem til du eventuelt melder seg av å motta våre nyhetsbrev og/eller 
seminarer/kursinvitasjoner. 

Informasjonen som vi har lagret om deg kan slettes ved å sende en henvendelse til 
vårt hovedkontor. 

 


