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Personvernerklæring
for Yoimo AS

Denne personvernerklæringen gir nærmere informasjon om hvordan Yoimo AS behandler per-
sonopplysninger. Behandlingsansvarlig er Yoimo AS, organisasjonsnummer 916 959 311,  Øv-
reveien 1, 1452 Nesoddtangen, info@yoimo.no. Ansvarlig internt i Yoimo AS for oppfølgning av 
arbeidet knyttet til behandling av personopplysninger er daglig leder.

Grunnleggende informasjon om Yoimos behandling av personopplysninger følger i tabellen 
nedenfor. 

Datasubjekt

Personopplysninger

Formål

Behandlings-
grunnlag

Kilde

Utlevering til 
tredjepart

Yoimos kunder og brukere

Navn, kontaktopplysninger (herunder e-postadresse), betalingsinformasjon, tids-
punkt for kjøp.
Opplysninger kunden laster opp eller legger inn i Yoimos skytjeneste. 

Formålet med behandlingen er å gjennomføre avtalen med de registrerte, herunder 
tilby Yoimos produkter og tjenester, gjennomføre betaling og utsende ordrebekref-
telse.

Behandlingsgrunnlag for behandlingen er personopplysningsloven § 8 bokstav a 
(oppfylle avtale med den registrerte).

Opplysningene er gitt av kunden i forbindelse med kjøp av Yoimos maskinvare el-
ler programvare, eller senere inngitt av kunden ved kundens bruk av Yoimos skytje-
neste.

Opplysningene utleveres ikke tredjeparter

Kundenes bruk (herunder atferd, bruksmønster, osv) av Yoimos skytjeneste anonymiseres og bru-
kes så i anonymisert form til statistiske formål for å forbedre og videreutvikle Yoimos produkter 
og tjenester. Anonymiserte opplysninger kan også brukes til andre formål. 

Det er frivillig for kunder å oppgi personopplysninger, men navn, kontaktopplysninger (herunder 
e-postadresse), betalingsinformasjon og tidspunkt for kjøp, er nødvendig å oppgi for å kunne 
bruke Yoimos tjenester, og nødvendig for å inngå avtale med Yoimo. Om kunder ikke oppgir in-
formasjonen, innebærer dette at de ikke får kjøpt Yoimos produkter og tjenester. 
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For de behandlingene som er basert på samtykke, er det naturligvis frivillig å samtykke, og sam-
tykke kan til enhver tid trekkes tilbake ved å kontakte Yoimo.

Hvor lenge lagres personopplysningene?
Yoimo sletter personopplysningene så snart formålet med behandlingen er oppfylt:
 Kunder:
 -  Betalingsinformasjon: For abonnement som medfører løpende betaling, oppbeva-
  res informasjonen inntil kunden har avsluttet abonnementet, og slettes deretter 
  innen 30 dager. 
 -  Opptak og foto som kunden har lastet opp i skytjenesten slettes senest 3 måneder 
  etter opplasting eller senest 30 dager etter abonnementet er avsluttet .
 -  Navn, kontaktopplysninger og tidspunkt for kjøp slettes når videre lagring ikke len-
  ger er nødvendig for formålet de er innhentet for, og når de heller ikke er nødven-
  dig å lagre i henhold til lov eller for at Yoimo skal kunne besvare reklamasjoner eller 
  krav. 

Rettigheter for de registrerte
Den generelle retten til innsyn i Yoimos behandling av personopplysninger er oppfylt gjennom 
denne personvernerklæringen. 

De registrerte har i tillegg følgende rettigheter:
 -   Innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen
 -   Rett til retting og sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
 -   Rett til å bli glemt
 -   Rett til å begrense behandlingen
 -   Rett til å motsette seg behandling
 -   Rett til dataportabilitet (tilgjengelig fra mai 2018)

Kunder som har Yoimos skytjeneste kan når som helst korrigere eller slette personopplysningene 
sine selv ved å logge inn på sin brukerkonto. 

For spørsmål eller krav basert på de registrertes rettigheter, vennligst ta kontakt med Yoimo på  
info@yoimo.no. 
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Behandling i Yoimos skytjeneste – Yoimo som databehandler

Dersom kunden er omfattet av personopplysningsloven som behandlingsansvarlig, er Yoimo da-
tabehandler på vegne av kunden. Yoimos standard databehandleravtale er tilgjengelig her.  

Dersom Kunden ikke er omfattet av personopplysningsloven fordi Kundens behandling er unn-
tatt personopplysningsloven for eksempel på bakgrunn av unntaket for behandling for private 
formål, er ikke Yoimo databehandler for Kunden. Yoimo er behandlingsansvarlig for de person-
opplysningene som Kunden gir i forbindelse med etablering av Abonnementsavtalen, men er 
ikke å regne som behandlingsansvarlig for de data Kunden laster opp i Skytjenesten. 

Klage
Hvis du er misfornøyd med Yoimos behandling av personopplysninger, må du gjerne kontakte 
Yoimo. Registrerte kan også klage på Yoimos behandling av personopplysninger ved å kontakte 
Datatilsynet. 

Spørsmål om personvern?
For spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt med 
oss på info@yoimo.no. 
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