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Informasjon om behandling av personopplysninger for leverandører til SkiStar  
 
Personopplysningsansvarlig  
SkiStar AB (publ)  
780 67 Sälen  
Sverige  
Org. nr. 556093-6949  
Telefon: 0280-880 50  
E-post: kundservice@skistar.com  
 
Personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er SkiStar AB om ikke annet angis i denne 
informasjonen eller informasjonen du får fra din kontakt hos aktuelt SkiStar-selskap. Det som fremgår av dette 
informasjonsdokumentet, brukes av alle firmaer i SkiStar-konsernet. Selskapet SkiStar AB har et overordnet ansvar for 
SkiStar-konsernenes virksomhet, og det er derfor du skal henvende det til SkiStar AB med spørsmål eller for å utøve 
rettighetene dine.  
 
Kontaktopplysninger til sikkerhetsansvarlig  
Telefon: 0280-880 50  
E-post: säkerhetsombud@skistar.com  
 
Hvilke personopplysninger vi samler inn om deg  
SkiStar kan samle inn og behandle personligopplysninger om deg i forretningsforhold, direkte med deg eller din 
arbeidsgiver samt ved inngåelse og opprettholdelse av avtale.  
 
Kategoriene av personopplysninger som SkiStar kan behandle, er:  

• Person- og kontaktinformasjon: Navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og noen ganger 
foto/video/lyd og personnummer.  

• Referanseinformasjon: Kunnskap, erfaringer og vurderinger knyttet til jobbutførelse.  
• Økonomisk informasjon: Bankkontonummer, økonomisk informasjon.  

 
SkiStar samler aldri inn mer informasjon om deg enn nødvendig. Vi kan behandle opplysninger om privat adresse osv. 
der det er nødvendig for å kunne fullføre avtalen vår, som for eksempel hvis du driver et enkeltmannsforetak som 
leier ut din private hytte.  
 
Slik bruker vi personopplysningene dine  
Personopplysningene vi samler om deg, blir behandlet med følgende formål og rettslig grunnlag:  
 

Formålet med behandling Rettslig grunnlag 

• Regnskapsføring av erstatninger, avdrag samt skatter og 
avgifter til myndigheter  

• Opprette økonomisk regnskap og rapportering inkl. revisjon  
• Oppgi statistikk og annen informasjon som konsernet må 

rapportere til myndighetene.  
 

  Overholdelse av rettslige forpliktelser  

• Administrasjon, inkl. regnskap/betalinger  
• Administrasjon av bruker- og systemrettigheter samt 

saksbehandling  
• Administrasjon av boligformidling  
• Regnskapsføring av materiale og inventar  

 
 

  Fullførelse av avtale  

 

http://www.skistar.com/

