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P E R S O N V E R N E R K L Æ R I N G  –   
C A R E  B Y  V O L V O - A B O N N E M E N T  ( N O R G E )  

Dette dokumentet beskriver hvordan personopplysningene dine behandles når du tegner et abonnement 

på bilabonnementstjenesten Care by Volvo.  

Nedenfor finner du: 

1. Hvem er vi? 

2. Hvilke personopplysninger behandler vi, og hvorfor gjør vi det?   

3. Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine? 

4. Hvem deler vi personopplysningene dine med? 

5. Hvilke rettigheter har du med hensyn til behandlingen? 

6. Hvordan du kontakter oss   

7. Endringer i personvernerklæringen 

1. Hvem er vi? 

Det selskapet som har ansvaret for behandlingen av personopplysningene dine når du tegner et Care by 

Volvo-abonnement, er Care by Volvo Car Norway AS (org.nr. 921689101), et norsk selskap med adresse 

Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, heretter kalt «vi», «vår» eller «oss».  

2. Hvilke personopplysninger behandler vi, og 

hvorfor gjør vi det? 

Vi behandler de personopplysningene som du gir oss [eller som vi samler inn på annen måte] i forbindelse 

med at du tegner et Care by Volvo-abonnement på nettet, i samsvar med det som er beskrevet nedenfor. 

1. Når du tegner et Care by Volvo-abonnement 

Når du tegner et Care by Volvo-abonnement, behandler vi:  

• Personnummeret din  

• for- og etternavnet ditt 

• adressen din 

• kontaktopplysningene dine (e-postadresse og telefonnummer) 

Disse personopplysningene behandles for å kunne (i) bekrefte identiteten din når du tegner et Care 

by Volvo-abonnement, (ii) utføre en kredittsjekk (i henhold til beskrivelse nedenfor) og (iii) 
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kommunisere med deg angående abonnementsordren din eller andre praktiske hensyn, som levering 

av bilen din, før Care by Volvo-abonnementet ditt har startet.  

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med (i) å 

bekrefte identiteten din og (ii) å utføre en kredittsjekk, er vår berettigede interesse i å vite hvem vi 

inngår en avtale med samt å kontrollere betalingsevnen for den månedlige abonnementsavgiften 

knyttet til den bilen du har valgt. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i forbindelse med at vi 

kommuniserer med deg i henhold til punkt (iii) er at vi skal kunne fullføre abonnementsordren din 

og/eller oppfylle våre forpliktelser under avtalen vi har inngått med deg.  

Hvis du ikke fullfører abonnementsordren ved å betale forskuddsbetalingen, beholder vi 

personopplysningene dine i tretti (30) dager for at du skal kunne fullføre abonnementsordren i løpet 

av denne tiden.  

Forskuddsbetaling  

Hvis du velger å betale forskuddsbetalingen med bank- eller kredittkort, blir personopplysningene 

dine samlet inn og behandlet av Stripe Payments Europe, Ltd («Stripe»), et selskap som er registrert 

i Irland. Stripe er datakontrollør for de personopplysningene som behandles i forbindelse med bank- 

eller kredittkortbetalingen, og du kan lese personvernerklæringen deres her.   

 

2. Utføring av kredittsjekk og kundekunnskap 

Når du tegner et Care by Volvo-abonnement, utfører vi en kredittsjekk på deg, og i den forbindelse 

behandler vi følgende personopplysninger:  

• Personnummer din 

• for- og etternavnet ditt  

• finansiell informasjon 

Formålet med behandlingen er dels å bedømme kredittverdigheten og betalingsevnen din for den 

månedlige abonnementsavgiften for Care by Volvo-abonnementet som du har tegnet, dels for å 

utføre en kundekunnskapskontroll for å forhindre bedrageri og hvitvask av penger, samt for å utføre 

en kontroll mot utvalgte sanksjonslister. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår 

berettigede interesse i å vite hvem vi inngår en avtale med og for å sikre at du har betalingsevne til 

den månedlige avgiften for abonnementet du har tegnet. Vi behandler også ovennevnte opplysninger 

på anonymt grunnlag for statistikk og analyse i den hensikt å optimalisere risikovurderingsmodellen 

vår.  

I forbindelse med at vi utfører en kredittsjekk deler vi personnummeret og for- og etternavnet ditt 

med Creditsafe Norge AS (“Creditsafe”, som utfører kredittsjekken. Creditsafe er datakontrollør for 

personopplysningene som selskapet behandler i forbindelse med kredittsjekken, og du kan lese 

personvernerklæringen deres her.  

Vi deler også personnummeret og for- og etternavnet ditt med Schufa Holding AG, et selskap som 

er registrert i Tyskland («Schufa»), for å utføre en kundekunnskapskontroll og en kontroll mot 

utvalgte sanksjonslister. Schufa er datakontrollør for personopplysningene som selskapet behandler 

i forbindelse med at det utfører disse kontrollene, og du kan lese personvernerklæringen deres her.  

Hvis vi ikke godkjenner abonnementsordren din etter at vi har utført en kredittsjekk eller de andre 

kontrollene som angis under punkt 2, beholder vi de oppgitte personopplysningene i tre (3) måneder 

fra vi besluttet å ikke godkjenne abonnementsordren, i tilfelle du kontakter oss med spørsmål.   

https://stripe.com/gb/privacy
https://www.creditsafe.com/no/no/product/privacy-policy.html
https://www.schufa.de/en/data-privacy/
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3. Når du har blitt kunde hos oss  

I abonnementsperioden, dvs. når Care by Volvo-abonnementet ditt (heretter «Abonnementet») har 

startet, behandler vi følgende personopplysninger: 

• ditt personnummer 

• for- og etternavnet ditt 

• kontaktopplysningene dine (adresse, e-postadresse og telefonnummer) 

• din Volvo-ID 

• kundenummeret ditt hos Volvo 

• bilens Vehicle Identification Number («VIN») og registreringsnummer 

• bankopplysningene dine, hvis du har gitt dem til oss i forbindelse med en tilbakebetaling 

• finansiell informasjon fra kredittsjekken 

Formålet med behandlingene er å kunne (i) administrere abonnementet og de tjenestene som er 

inkludert, (ii) sende månedlige fakturaer og (eventuelt) utføre tilbakebetalinger, (iii) levere og 

håndtere tilbakelevering av bil samt tilby de øvrige tjenestene som er inkludert i abonnementet, (iv) 

kommunisere angående service og vedlikehold av bilen, (v) kommunisere angående kommende 

tjenester og/eller oppdateringer av tjenestene under abonnementet samt kommunisere annen 

relevant informasjon tilknyttet abonnementet samt (vi) identifisere deg som gjentakende Volvo-

kunde for på den måten å gi deg en bedre brukeropplevelse. Det rettslige grunnlaget for 

behandlingene ovenfor er å kunne oppfylle den avtalen vi har inngått med deg og som er knyttet til 

abonnementet ditt. 

Vi behandler også de ovennevnte personopplysningene for å kunne kommunisere med deg angående 

eventuell tilbakekalling av bilen din. Det rettslige grunnlaget for en slik behandling er å overholde vår 

lovpålagte forpliktelse angående tilbakekalling av bil. 

Vi behandler også opplysninger som alder og kjønn for statistiske og analytiske formål for å forstå 

interessen og bruken av Care by Volvo og dennes tjenester og tilbud. Det rettslige grunnlaget for 

denne behandlingen er vår berettigede interesse i å forbedre våre produkter, tjenester og tilbud. 

Vi deler personopplysningene dine med følgende parter som håndterer personopplysninger for vår 

regning i egenskap av databehandlere. Disse partene er gjennom databehandleravtaler forpliktet til 

å ikke bruke personopplysningene dine til noe annet formål enn å yte tjenester til oss, og de har en 

forpliktelse til å behandle informasjonen konfidensielt og på en sikker og korrekt måte:  

• Volvo Car Norway AS (og deres underleverandører) – finansielle tjenester, f.eks. 

fakturering og tilbakebetalinger.  

• Valgt autorisert Volvo-forhandler (og dens underleverandører) – leveranse og 

tilbakelevering av bil samt andre tjenester under abonnementet.  

• Statens Vegvesen (og deres underleverandører) – kjøretøyregistertjenester.  

• Gothia AS (og deres underleverandører) – håndtering av ubetalte fakturaer.  

Noen av personopplysningene dine (som personnummer, for- og etternavn, kontaktopplysninger 

samt bilens VIN- og registreringsnummer) deles med Statens Vegvesen for registrering av bilen samt 

deg som bruker av bilen i veitrafikkregisteret. Statens Vegvesen er datakontrollør for opplysninger i 

veitrafikkregisteret, og du kan lese personvernerklæringen deres her.  

Vi deler også noen av personopplysningene dine (som personnummer, for- og etternavn, 

kontaktopplysninger samt bilens VIN- og registreringsnummer) med forsikringspartneren vår If 

Skadeforsikring NUF (Volvia) gjennom den bilen som er forsikret under abonnementsperioden. Volvia 

https://www.vegvesen.no/om-oss/om-organisasjonen/personvern/
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er datakontrollør for de personopplysningene som behandles i forbindelse med forsikringen, og du 

kan lese personvernerklæringen deres her.  

I det tilfelle at bøter, avgifter eller andre kostnader som du er ansvarlig for, blir adressert til oss, deler 

vi også personopplysningene dine med den tredjeparten som utstedte disse. Det rettslige grunnlaget 

for slik deling er vår berettigede interesse. 

4. Innlasting av data fra bil 

Vi samler inn følgende kategorier av data fra den bilen du kjører under abonnementet (ettersom 

opplysningene er knyttet til bilens VIN-nummer, kan de kobles til deg): 

i. Servicestatus for forskjellige bildeler, for å kunne bedømme bilens status og utføre 

vedlikehold ved behov. Vi bruker opplysningene til å planlegge service og vedlikehold av 

bilen og for å gjøre verkstedsbesøkene så effektive og få som mulig under 

abonnementsperioden. Vi lagrer også bilens vedlikeholdshistorikk for å bedre kunne 

planlegge fremtidig vedlikehold. Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling er å 

kunne tilby de service- og vedlikeholdstjenestene som er inkludert i abonnementet ditt. 

Volvo Car Corporation behandler også ovennevnte data for statistikk, forskning og 

utvikling (slik behandling er anonymisert og vil ikke kunne knyttes til deg).   

ii. Kjørelengde, for å kunne kontakte deg og tilby en tilpasning av den avtalte kjørelengden 

under abonnementet ditt. Dette gjøres for at du skal slippe et tilleggsgebyr for overskredet 

kjørelengde på slutten av abonnementet. Det rettslige grunnlaget for ovennevnte 

behandling er vår berettigede interesse i å følge opp overholdelse av avtalen. 

iii. Posisjonsdata, for å kunne lokalisere bilen i forbindelse med:  

a. et lovbrudd, vil vi, for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse på anmodning fra et 

håndhevingsapparat, dele posisjonsdata fra bilen med dette apparatet,  

b. en ulykke, deler vi (ved behov) posisjonsdata med bergingsselskaper for å oppfylle 

våre avtalte forpliktelser under abonnementet for å tilby veihjelp; i det tilfelle at 

ulykken er alvorlig, deler vi også posisjonsdata med redningstjenesten for å redde 

ditt eller andres liv og helse, eller  

c. å kunne ivareta våre rettigheter og ta tilbake bilen (som vi er eiere av) hvis du i 

vesentlig grad bryter avtalen vår. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse 

i å ta tilbake ressursen vår. I disse tilfellene deler vi posisjonsdataene fra bilen med 

Gothia AS (og deres underleverandører), som på våre vegne behandler 

opplysningene med det formål å hente bilen tilbake. Gothia AS er gjennom en 

databehandleravtale forpliktet til å ikke bruke innsamlede opplysninger til noe annet 

formål enn å yte tjenester til oss. Selskapet har en forpliktelse til å behandle 

informasjonen konfidensielt og på en sikker og korrekt måte. 

3. Hvor lenge beholder vi opplysningene dine? 

De ovennevnte personopplysningene som vi behandler under abonnementet, lagrer vi i opptil tolv (12) 

måneder etter at abonnementet ditt er avsluttet, såfremt vi ikke har en lovpålagt forpliktelse til å beholde 

dem lenger.  

https://www.volvia.no/behandling-av-personopplysninger
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Vi behandler personopplysningene dine for statistikk samt forskning og utvikling i tolv (12) måneder etter 

innsamlingsdatoen. Etter dette pseudonymiseres personopplysningene dine og lagres i opptil ti (10) år. 

4. Hvem deler vi personopplysningene dine med? 

I tillegg til databehandlerne nevnt i punkt 2 ovenfor, deler vi personopplysningene dine med følgende 

databehandlere: 

• Volvo Car Corporation (og deres underleverandører) – tilgjengelighet av kundesenter og 

tjenester knyttet til planlegging av service og vedlikehold av bilen, drift av nettsted samt 

tilgjengelighet av IT-system for forretningsstøtte og for datalagring. 

• IT-leverandører (og deres underleverandører) som leverer generelle 

forretningsstøttesystemer til oss, for eksempel programvare- og datalagringsleverandører, 

som: 

o Salesforce UK Limited (og deres underleverandører) – CRM-system og datalagring 

o Adobe Systems Software Ireland Limited (og deres underleverandører) – digitale 

signaturer og datalagring 

o SAP Svenska AB (og deres underleverandører) – ERP-forretningssystem og 

datalagring  

o Fair Isaac Services Limited (og deres underleverandører) – datalagring 

• Våre rådgivere for å kunne gi råd samt representere oss ved eventuelle tvister og 

rettsforhandlinger. 

• Vi kan også utlevere personopplysningene dine for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse f.eks. 

på anmodning fra myndighetene. 

Vi inngår databehandleravtaler med alle våre databehandlere. Deres behandling av 

personopplysningene dine er begrenset av disse avtalene til å yte tjenester til oss, og 

databehandlerne er forpliktet til å behandle informasjonen konfidensielt og på en sikker og korrekt 

måte.   

Personopplysningene dine kan komme til å overføres til et land utenfor EU/EØS. I så fall baserer vi 

en slik overføring på de standard kontraktsvilkårene som er godkjent av EU-kommisjonen. Den 

offentlige teksten som brukes i de standard kontraktsvilkårene finner du på en rekke ulike språk på 

EU-kommisjonens nettsted.  

 

Ta kontakt med oss (som beskrevet i punkt 6 nedenfor) hvis du har spørsmål angående overføring av 

personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS.  
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5. Hvilke rettigheter har du med hensyn til 

behandlingen? 

Ifølge EUs personvernforordning (GDPR) har du visse spesifikke rettigheter angående 

personopplysningene vi behandler. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt eller motsette deg vår 

behandling av opplysningene dine, få tilgang til opplysningene vi har om deg, kreve retting eller 

begrensning av opplysningene, kreve å få opplysningene overført til en annen juridisk person, kreve at vi 

sletter opplysningene samt sende inn klagemål til Datatilsynet.  

Mer informasjon om rettighetene dine, hva de innebærer og når og hvor du kan utøve dem, finner du i vår 

Personvernpolicy.   

6. Hvordan du kontakter oss 

Bruk gjerne nettskjemaet som du finner her, hvis du vil påberope deg noen av rettighetene ifølge punkt 5 

ovenfor. Hvis du har andre spørsmål som har med vern av personopplysningene dine å gjøre, kan du 

kontakte oss på: 

Care by Volvo Car Norway AS  

Adresse: Postboks 540, 1327 Lysaker 

E-postadresse: carebyvolvo-no@volvocars.com 

7. Endringer i personvernerklæringen 

Vi forbeholder oss retten til å endre vår måte å jobbe med personvern på samt oppdatere og gjøre 

endringer i denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg derfor til å regelmessig lese gjennom denne 

personvernerklæringen og vår Personvernpolicy for å holde deg oppdatert om innholdet i dem.  

Personvernerklæring gjelder fra den datoen som er angitt nederst på dokumentet. Vi behandler 

personopplysningene dine i samsvar med den personvernerklæringen som gjelder på tidspunktet for 

innsamlingen av opplysningene, hvis vi ikke har ditt samtykke til å behandle dem på annen måte. 

https://www.volvocars.com/no/legal/privacy/privacy-customer-privacy-policy
https://www.volvocars.com/no/v/legal/subject-rights-request
https://www.volvocars.com/no/legal/privacy/privacy-customer-privacy-policy

