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Personvernerklæring 
 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Farmalogg AS samler inn og bruker 

personopplysninger som registreres ved oppretting av brukere i webportalen VareWeb. 

Personopplysningene er kun relatert til de opplysninger som registreres når en person opptrer på 

vegne av firma. Alle personopplysninger registreres av firmaets hovedkontakt, brukeren selv eller 

Farmalogg.  

 

Behandlingsansvarlig 

Farmalogg, ved daglig leder, er ansvarlig for innsamling og bruk av personopplysninger i VareWeb. 

Det er utelukkende det enkelte firmas brukere og ansatte i Farmalogg som har tilgang til registrerte 

opplysninger om et firma og deres brukere.  

 

Formål 

Farmalogg behandler personopplysninger for å administrere bruken av VareWeb for registrering av 

nye varer, produktkoder og batchsertifikat på vegne av det firma du representerer. Registrerte bruker-

opplysninger benyttes for kommunikasjon med brukeren ved saksbehandling i VareWeb, eller som 

mottaker av fellesinformasjon til VareWebs brukere. Informasjon om hvilke brukere som registrerer 

opplysninger om varer lagres kun i interne systemer i historikk for den enkelte vare. 

 

Registrering 

Følgende opplysninger er obligatorisk for registrering av en bruker: 

Navn, brukernavn, e-postadresse samt brukerroller/firmastyrte rettigheter i VareWeb. Registrering av 

telefonnummer er valgfritt. 

 

Arkivering 

Opplysninger fra firma-/brukerregisteret lagres integrert i VareWebs database. Sikring av data-

systemet (brannmurer, systemer rundt backup og øvrig sikring av data) ivaretas av profesjonelle 

aktører basert på skriftlige avtaler. 

 

Informasjonskapsler, ekstern bruk  

Farmalogg benytter ikke informasjonskapsler (cookies) og samler ingen informasjon om oppslag eller 

annen aktivitet på våre nettsider. All registrert informasjon benyttes kun internt av Farmaloggs 

ansatte. Opplysninger fra firma-/brukerregisteret blir ikke distribuert til andre aktører. Ved utsending 

av felles informasjon til brukere fra flere firma, sendes dette alltid i blindkopi. 

 

Innsyn og sletting av personopplysninger 

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. Den enkelte 

bruker har til enhver tid oversikt over hvilke opplysninger som er registrert på egen bruker under 

fanen «Min side». Bruker og hovedkontakt for det enkelte firma kan når som helst be Farmalogg om å 

slette brukeren og registrerte brukeropplysninger ved å sende e-post til farmalogg@apotek.no. 

Dersom en bruker ikke benytter sin påloggingstilgang eller gjennomfører pålagt bytte av passord i 

løpet av ett år, blir brukeren automatisk deaktivert. Brukerens kommunikasjon med Farmalogg rundt 

enkeltvarer vil forbli lagret tilknyttet varehistorikk. 

 


