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Retningslinjer for personvern  
Sist oppdatert 14.11.2013 

Eventum synes personvern er viktig og vi har derfor utarbeidet retningslinjer for personvern som 

beskriver hvordan vi samler, bruker, overfører, videreformidler og lagrer din informasjon. Vi er opptatt 

av å håndtere dine personopplysninger på en betryggende måte. Vennligst les igjennom og bli kjent med 

våre retningslinjer for personvern. Ta kontakt på kundeservice@eventum.no dersom du har spørsmål. 

Du aksepterer disse retningslinjene for personvern ved å; (i) bruke portalen (eventum.no), (ii) bruke 

tjenestene tilknyttet portalen, (iii) akseptere vilkår for utleier eller (iv) akseptere brukervilkår. 

Endringer i retningslinjene for personvern 
Eventum forbeholder seg retten til å endre retningslinjene for personvern når som helst og uten 

forvarsel. Brukerne anses å være informert om slike endringer så snart de er publisert på portalen, i 

form av endrede retningslinjer eller gjennom annen kommunikasjon. Endringene trer i kraft umiddelbart 

etter de er publisert på portalen. Det er viktig at du går igjennom endringene når retningslinjene 

revideres, hvis du fortsetter å bruke tjenestene etter revideringen godtar du automatisk de nye 

endringene. Hvis du ikke aksepterer dette må du slutte å bruke tjenestene umiddelbart.  

Hvordan og hvorfor samler vi dine opplysninger? 
Når du registrerer en konto hos oss og utfører en del aktiviteter som å; legge ut annonser, svare på 

forespørsler, sende henvendelser til brukere, besvare spørsmål og gi tilbakemeldinger til oss etc., vil du 

oppgi en del data som lagres av oss. Når du bruker våre tjenester registrerer vi informasjon om hvilke 

tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi kan også lagre anonymiserte data om brukerne våre 

for å forbedre tjenestene våre. Ved å bruke Facebook-innlogging samtykker du i at Eventum kan trekke 

ut personopplysninger som du har registrert på Facebook, som navn, e-postadresse og annen offentlig 

informasjon (dette avhenger av dine innstillinger som du selv har satt hos Facebook).  

Eventum bruker dine personopplysninger til flere formål. Vi lagrer informasjon for at du blant annet skal 

kunne; bruke våre tjenester for å annonsere, komme i kontakt med potensielle leietakere, komme i 

kontakt med potensielle utleiere, søke på eventsteder effektivt og for å gjenkjenne deg som bruker slik 

at vi kan gi deg en bedre og mer tilpasset tjeneste m.m. I tillegg lagrer vi informasjon for å beregne og 

rapportere brukerantall og trafikk. Disse opplysningene lagres i vår database slik at vi kan levere våre 

tjenester optimalt, samt for å kunne kontinuerlig forbedre og utvikle portalen gjennom å forstå hvordan 

den brukes.  

Vi vil ikke selge eller leie ut din personlig informasjon til tredjepart for markedsføringsformål under noen 

omstendigheter. 

Hva slags opplysninger samler vi? 
For at Eventum kan levere tjenestene optimalt må vi ha informasjon om deg, dette kan være: 

 Navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse etc. 

 Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling 

 Informasjon om søk og bruk av tjenestene 

 Informasjon om din geografiske posisjon 
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 Informasjonskapsler (cookies) og annet innhold som lagres lokalt. Vi bruker og krever en cookie 

for at du skal kunne registrere deg som utleier eller leietaker. (Det er mulig å se på eventsteder 

uten å bruke cookies). 

 Kortnummer oppbevares ikke av Eventum utover det som er nødvendig for å sikre effektiv 

håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. 

Vil du motta personlige og tilpassede nyhetsbrev? 
Vi tilbyr å sende jevnlige nyhetsbrev med ulik type informasjon, som for eksempel informasjon om nye 

eventsteder tilpasset dine preferanser, tilbud på aktuelle eventsteder, inspirasjon etc. For å kunne 

tilpasse nyhetsbrevet til deg slik at det er relevant, vil vi bruke opplysninger vi har samlet om deg. Det er 

frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller ved å 

melde seg på nyhetsbrev fra forsiden. For å melde deg ut sender du en mail til 

kundeservice@eventum.no med tittelen «avmelding nyhetsbrev». 

 

Tjenestene leveres av Eventum Norge AS, organisasjonsnummer 911 975 211.  

Postboks 2318 Solli, 0201 Oslo. Kundeservice@eventum.no. 
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