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Her kan du lese om hvordan vi ivaretar personvernopplysninger. Når du handler med Simsea* vil vi 
behandle personopplysninger om deg på en måte som gjør din integritet skal ivaretas. Vi har derfor 
laget en policy for hvordan din personlige informasjon behandles. 
 

 

Personvernombud 
 
Vi har opprettet et eget personvernombud som skal bistå med å sikre bevissthet og kompetanse på 
korrekt behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal også hjelpe deg som gjest eller 
kunde hos Simsea. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du ta 
kontakt med Simsea på telefon 940 05 770. 

Behandlingsansvarlig 
 
Det er CTO i Simsea som er ansvarlig for at vi behandler alle personopplysninger korrekt. Men, for at 
vi skal kunne gjøre en best mulig jobb er ansvaret delegert til dem som i det daglige har drifts-
ansvaret for de stedene der vi har lagret personopplysninger. 

Personopplysninger til myndigheter 
 
Simsea er pålagt av Sjøfarsdirektoratet at enkelte kurs rapporteres inn via Altinn. For å kunne gjøre 
dette må vi innhente personnummeret til kursdeltager. Dette gjøres via eget skjema, der kurs-
deltager må godkjenne dette. Når vi har registrert kursdeltager i Altinn, blir skjemaet makulert. 
Personnummeret blir med andre ord ikke lagret i vårt bookingsystem.  
 

Innsyn 
 
Du har til enhver tid rett til å få innsyn i de personopplysninger Simsea måtte ha om deg. 

Riktige personopplysninger 
 
Personopplysninger skal være riktige og Simsea skal kun ha de opplysningene som er nødvendige for 
å oppfylle formålet opplysningene er hentet inn for. Du kan derfor kreve at vi ved behov retter 
eventuelt sletter personopplysninger om deg som ikke er relevante. 

Hva brukes personopplysningene til i Simsea  
 
Vi bruker personopplysninger om deg for å melde deg opp til og sende ut bekreftelse mv. om kurs du 
har meldt deg på. Vi bruker også personopplysningen om deg for å kunne arkivere følgende 
opplysninger om deg: 

• Kurs inklusive e-læring du har gjennomført hos oss 
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• Tester du har tatt 
• Sertifikater/kursbevis du har fått tildelt 

Vi lagrer personopplysningene med den største forsiktighet og våre ansatte er bevisste på hva som 
skal lagres, hvor lenge det kan lagres og hvem som skal ha tilgang til opplysningene. 

Bruk av personopplysninger i markedsføring  
 
Vi bruker ingen personopplysninger om deg i forbindelse med markedsføring uten at du har godkjent 
det.  

Hvilke data lagres? 
Persondata:  

Navn 
Fødselsdato 
Arbeidsgiver 
E-post adresse 
Nasjonalitet  
Historikk av kurser og tester.  
Kursbevis. 

Dataene lagres i vår booking system. 

Databehandlere 
 
Simsea har underleverandører og har inngått avtaler med disse om databehandling. Databehandler-
avtalene regulerer håndteringen av personopplysningene som Simsea deler med sine 
underleverandører. Simsea sine databehandleravtaler er utformet i henhold til gjeldende 
personvernlovgivning. 

Sletting 
Du kan når som helst be om at vi sletter dine personalopplysninger. 
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