
Personvernerklæring 

 
Hos Camins – Active Adventures er dine personopplysninger i trygge hender, vi følger 

gjeldene krav som beskrevet i personopplysnigsloven og GDPR-forordringen. Med denne 

erklæringen ønsker vi å gi en beskrivelse om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer dine 

personopplysninger. 

 

Formål 
For å kunne fullføre bestillingen, samler vi inn persondata fra deg som kunde som du selv 

fyller ut i bestillingskjemaet. Dette er opplysninger som for eksempel navn, adresse, 

telefonnummer og e-postadresse. Disse opplysningene vil kunne deles med underleverandører 

og samarbeidspartnere slik som hoteller, flyselskap, transportselskaper og IT-leverandører. 

Vi bruker dine opplysninger for å sende ut bestillingsbekreftelse og informasjon om reisen. 

 

Markedsføring 
Kundeopplysningene kan brukes av Camins i markedsføringsammenheng for å gi deg 

informasjon om produkter og tilbud. Dersom du har valg å melde deg på vårt nyhetsbrev, vil 

vi bruke e-postadressen din til å sende deg inspirasjon og tilbud. Du kan når du måtte ønske 

melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på linken nederst på siden til siste nyhetsbrev du 

mottok fra oss. 

Våre guider vil kunne ta bilder og filme under turen, og det vil opplyses om dette i forkant. 

Hensikten er å kunne bruke bilder/ film i videre markedsføringen av våre produkter. 

 

Cookies 
Vi bruker cookies eller såkalte informasjonskapler på nettsiden vår. Dette er helt nødvendig 

for å gi deg en god brukeropplevelse. Mer informasjon angående informasjonskapsler finner 

du i vår Cookie Policy 

 

Lagringstider 
Dine personopplysninger blir lagret så lenge som det kreves for formålet med behandlingen. 

Etter tre år blir dine personopplysninger og reisehistorikk slettet dersom du ikke har gitt oss 

samtykke til å lagre disse lengre. Vi følger bokføringslovens krav om oppbevaring av 

regnskapsmateriale. 

 

Rettigheter 
Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. Du har også rett til å kreve at dine 

opplysninger kun blir brukt til sitt hovedformål og ikke til markedsføring og reklame. 

Du kan benytte deg av retten om innsyn i eller sletting av dine lagrede personopplysninger 

som beskrevet i personopplysningsloven § 18, ved å sende oss en skriftlig henvendelse med 

underskrift til vår postadresse. 

Dersom du mener Camins – Active Adventures bryter personopplysningsloven, ber vi deg ta 

kontakt med Datatilsynet. 
 

https://camins.no/cookie-policy/
https://www.datatilsynet.no/

