
 
 

Personvernerklæring 

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan Lukra Veiledning AS 
behandler personopplysninger. Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en klar 
forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler dine 
personopplysninger.  

For å kunne benytte deg av tjenestene som tilbys, er det nødvendig at du gir visse 
etterspurte personopplysninger. Hvis du ikke ønsker å gi slike nødvendige opplysninger, kan 
vi dessverre ikke gi deg tilgang til den forespurte tjenesten. Du kan når som helst trekke 
tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at 
vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg.  

Daglig leder i Lukra Veiledning AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i 
forbindelse med vår virksomhet.  

Lukra veiledning har som formål å tilby rådgivning og veiledning om hvilke rettigheter og 
helsetjenester som finnes, og koordineringen av det.  

Alle virksomheter har plikt til å informere den enkelte om hvilket behandlingsgrunnlag 
personopplysninger behandles på. Lukra veiledning AS innhenter opplysninger basert på det 
som er nødvendig for å oppfylle en avtale, samt ved bruk av konkret samtykke.  
 
Dine personopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelig for et 
begrenset antall personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og som er pålagt å 
behandle personopplysningene konfidensielt. 

For å kunne tilby salg av produkter og veiledningstjenester innhentes følgende 
personopplysninger: Navn, adresse, telefon nummer, e- postadresse, betalingshistorikk. 
Dette innhentes gjennom kontakt per e-post. Sensitive personopplysninger sendes ikke per 
e-post.  

Vi vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, med mindre det 
foreligger uttrykkelig samtykke fra deg om bruk til annet formål.  

Informasjonen lagres inntil du selv ber om at de slettes eller at de har vært inaktive i 2 år, 
med mindre annet følger av lov. Informasjon slettes på oppfordring ved at du tar kontakt.  

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men mindre du ønsker å 
benytte betalingstilbud fra underleverandør som Vipps. Disse kan behandle 
personopplysninger på vegne av oss.  

Du som bruker av våre tjenester har rett til innsyn i personopplysningene dine og du har rett 
til å vite hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i 
behandlingen av personopplysninger vi lagrer om deg. 



 
 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke og alle data om deg vil bli slettet med 
unntak av det som er nødvendig i henhold til f.eks. regnskapsloven dersom du er betalende 
kunde.  

Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger - eller dersom du har 
spørsmål eller forespørsler om denne personvernerklæringen, vår behandling eller ønsker å 
klage på vår behandling, kan du kontakte oss på: tlf 901 58 008 eller linda@lukra.no.  

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold som gjelder behandling 
av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no 

Dersom det skulle bli nødvendig å gjøre vesentlige endringer i personvernerklæringen eller 
personverninformasjonen, vil du bli informert om dette.  

 


