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PERSONVERN I VISCENARIO 
 

Personvernet ditt og datasikkerheten kommer først i alle oppdateringer av Viscenario. 
Vi oppfyller nå den høye standarden for personvern introdusert av den nye 
europeiske personvernloven, General Data Protection Regulation (GDPR), som trer i 
kraft mai 2018. 

Vi gjør det enda enklere å forstå hvilke opplysninger vi har om deg, hvordan de kan 
redigeres og hvorfor de er lagret. 
 
Alle brukere av Viscenario kan i webben under sin profil og i ViscenarioGO appen på 
mobilen under «Informasjon om meg», se hvilke data som er registrert på din bruker: 

                
 

Alle dataene kan du som bruker endre og legge til ny informasjon. Du eier dataene om 
deg selv. Får du en bruker hos et annet firma, som bruker Viscenario og de skriver inn din 
e-post adresse, vil dine master data bli lagt inn slik at det ikke blir feilregistreringer. Så 
lenge du har haket av på «Del min informasjon til andre siter, for å spare tid» så vil dine 
sertifikater og kontaktinformasjon bli foreslått når nye brukere blir registrert ved 
inntakskontroll på nye prosjekter. 

Formålet med behandlingen er at Viscenario sin kunde, som oftest en 
entreprenørvirksomhet skal være i stand til å etterleve de krav som stilles i 
byggherreforskriften. Det skal føres kontroll med hvem som har tilgang til prosjektet og 
det skal føres elektroniske mannskapslister. 
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BEHANDLINGSANSVARLIG 
Viscenario er databehandler på vegne av våre kunder som bruker verktøyet Viscenario i 
forbindelse med oppfølging av avvik, HMS rapportering, vernerunder, inntakskontroll, 
FDV dokumentasjon, tilvalgs løsninger, egenbefaringer, forbefaringer og overtakelser. 

Det er det selskapet som har gitt deg brukertilgang til Viscenario løsningen som blir 
behandlingsansvarlig. 

FORMÅLET 
Formålet med behandlingen er at kunden, som oftest en entreprenørvirksomhet skal 
være i stand til å etterleve de krav som stilles i byggherreforskriften. Det skal føres 
kontroll med hvem som har tilgang til prosjektet og det skal føres elektroniske 
mannskapslister.  
De som er tildelt en bruker tilgang kan også registrere avvik og oppgaver, samt få tildelt 
oppgaver som skal utbedres.  

BEHANDLINGSGRUNNLAGET 
Vi har to type data, dataene om håndverkerne som jobber i byggeprosjektene og 
boligkjøperne. 

Data om håndverkerne 

Behandlingsgrunnlaget er de krav som stilles til entreprenørvirksomheten gjennom 
Byggherreforskriften og de krav som entreprenøren setter til egen/ interkontroll av egne 
prosjekter / virksomhet. Byggherreforskriften gir byggherre et selvstendig og overordnet 
ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen blir ivaretatt. Som et ledd i 
kampen mot svart arbeid, innføres det krav om digital føring av mannskapslister fra og 
med 1.juli 2017. 
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Data om boligkjøperne 

For at Viscenario sine kunder, utbyggere/entreprenører. Skal kunne jobbe effektivt med 
tilvalg og reklamasjonshåndtering må aktuelle data lagres og forvaltes. Bustaføringsloven 
krever at kjøper kan reklamere på sin bolig i 5 år. Uten full oversikt over disse dataene vil 
ikke utbyggere/entreprenører kunne oppfylle denne loven. 

I dag er all bygging av nye boliger regulert av bustadoppføringslova. Dette gjelder uansett 
måten boligformen er organisert på, enten det dreier seg om borettslagsleiligheter, 
eierleiligheter eller eneboliger og fritidsboliger. Loven stiller opp ufravikelige regler for 
kontraktsforholdet mellom byggherren (forbrukeren) og entreprenøren (selgeren). 
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HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES 

BRUKERE AV VISCENARIO 
For brukere av Viscenario løsningen er det registrert følgende for å få en 
brukerrettighet/tilgang: 

Kategorier av 
datasubjekter 

Kategorier av personopplysninger Særlige kategorier av 
personopplysninger 

 

Data om håndverker 

 

• Fornavn 
• Etternavn 
• Firma / Arbeidsgiver 
• E-post adresse 
• Telefon nummer 
• Tilgang til eiendommer/prosjekter 

DIGITALE MANNSKAPSLISTER INNEHOLDER DISSE FELTENE I 

TILLEGG TIL DE OVER: 
• Arbeidsgiver 
• Telefon nummer 
• Tilgang til eiendommer/prosjekter 
• Statsborgerskap 
• Nr ved innregistrering 
• Hvem de skal på besøk til 
• Kategori (om de er innleid, ansatt) 
• Nærmeste pårørendes navn og telefon 

nr – ifm skader på arbeidsplassen 
• Byggekort nr 
• Byggekortets gyldighet 
• Tildelts internt nr 
• Funksjon i firma 
• Har vedkommende en skriftlig 

arbeidsavtale 
• Det tas bilder av deres HMS kort og 

sertifikater (sertifisert opplæring, 
dokumentert sikkerhetsopplæring, 
kompetanse, arbeid i høyden, 
stillasbruker, kranfører sikker bruk av 
arbeidsutstyr, varme arbeider, bruk av 
lift, sprengninger, førstehjelpskurs, 
anhuking, maskinførerbevis, 
stillasbygger) 

 

Disse dataene er da tilgjengelig for 
prosjektledelsen og ledelsen hos 
entreprenørfirmaene. Skal samme person jobbe 
på et annet prosjekt eller hos et annet firma, vil 
disse dataene komme opp, hvis brukeren har 
akseptert at dataene kan deles med andre siter. 

 

Behandlingsaktivitetene 
inneholder ingen 
behandling av særlige 
kategorier av 
personopplysninger.  
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BOLIGKJØPER 
 

Kategorier av 
datasubjekter 

Kategorier av personopplysninger Særlige kategorier av 
personopplysninger 

Boligkjøper • E-post adresse 
• Fornavn kjøper 1 
• Etternavn Kjøper 1 
• Telefon nummer Kjøper 1 
• Fornavn kjøper 2 
• Etternavn Kjøper 2 
• Nåværende adresse 
• Fødselsdato for boligkjøper 

 
Informasjon om boligen: 

• Snr, Hnr, Gnr/Bnr 
• Parkering 
• Bod 
• Målernr, Måler-ID og målerstand på 

strøm, kalt vann, varmtvann, fjernvarme, 
ventilasjon og gass 

• Polisnr 
• Forsikringstype 
• Forsikringsselskap 

 

Behandlingsaktivitetene 
inneholder ingen 
behandling av særlige 
kategorier av 
personopplysninger.  

 

 

I tillegg til det som fremgår ovenfor, skal Databehandler kun behandle 
Personopplysninger som er strengt nødvendig for å utføre tjenestene for den 
Behandlingsansvarlige.  
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HVOR KOMMER PERSONOPPLYSNINGEN FRA? 
Det er databehandleransvarlig (entreprenøren/utbyggeren) som registrere 
personopplysningene som er i bruk og som har ansvar for riktigheten av registrerte 
opplysninger. 

FRIVILLIGHET ELLER NØDVENDIGHET 
For at databehandleransvarlig (entreprenøren) skal være i stand til å utføre sine plikter i 
henhold til Byggherreforskriften og gi service i forbindelse med reklamasjonssaker 
(Bustaføringsloven) er det nødvendig med registrering av personopplysninger (kontakt 
opplysninger). 

UTLEVERING TIL TREDJEPART 
Det er databehandlingsansvarlig som «eier» registrerte personopplysninger. Viscenario 
AS utleverer ikke personopplysninger til tredjepart. Informasjon om boligkjøper, adresse, 
fødselsdato, målerpunktid, måler nr og målerstand kan fritt sendes til strømselskaper, der 
boligkjøper har akseptert dette ved overtakelse av bolig. 

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER 
Det er databehandleransvarlig som registrere personopplysningene som er ansvarlig for 
sletting av registrerte personopplysninger. 

 

INNSYN 
Alle brukere av Viscenario kan i webben under sin profil og i ViscenarioGO appen på 
mobilen under «Informasjon om meg», se hvilke data som er registrert på din bruker: 
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Alle dataene kan du som bruker endre og legge til ny informasjon. Du eier dataene om 
deg selv. Får du en bruker hos et annet firma og de skriver inn din e-post adresse, vil dine 
master data bli lagt inn slik at det ikke blir feilregistreringer. Så lenge du har haket av på 
«Del min informasjon til andre siter, for å spare tid» så vil dine sertifikater og 
kontaktinformasjon bli foreslått når nye brukere blir registrert ved inntakskontroll på nye 
prosjekter. 

 

INFORMASJONSSIKKERHET 
Viscenario benytter anerkjente standarder og beste praksis i arbeidet med sikkerhet. 
Viscenario gjennomfører jevnlig risikovurderinger og sikkerhetstester av løsningen. 

Viscenario har følgende sikkerhetstiltak i produktet: 

• Autentisering ved hjelp av brukernavn og passord 
• All informasjonsutveksling skjer med sterk kryptering( SSL) 
• Viscenario sine servere er plassert i Amazons skysenter i Irland, som er et firma 

som har lang erfaring med å drifte virksomhetskritiske og sensitiv informasjon. 

Registrerte personopplysninger er databehandleransvarlig sin «eiendom» og utleveres 
ikke til tredjepart fra Viscenario AS. 
Viscenario tjenesten er en skybasert tjeneste som er levert på Amazon Web Services 
(AWS) plattform og er sikret med tilgangskontroll og standard backup rutiner med mindre 
annet er avtalt med databehandlingsansvarlig. 

 


