
Personvernerklæring for Fiksa AS 
 

Denne personvernerklæringen inneholder alt du trenger å vite om hvordan vi 

samler inn og behandler personopplysninger. 

 

Hvorfor behandler Fiksa personopplysninger? 

 

Fiksa tilbyr ulike tjenester til hjemmet. Når du kjøper tjenester via vår 

nettside, applikasjon eller ved annen korrespondanse oppgir du 

personopplysninger som registreres hos oss. Fiksa behandler dine registrerte 

personopplysninger for å kunne oppfylle avtale med deg og i samsvar med den 

til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivningen. Som hovedregel vil 

dette også gjelde behandling som skjer i regi av Fiksas databehandlere, siden 

disse yter tjenester på vegne av og under instruks fra Fiksa. 

 

For visse formål vil Fiksa imidlertid basere behandlingen på et frivillig, 

uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Dette gjelder kun i tilfeller hvor det 

ikke foreligger annet behandlingsgrunnlag.  

 

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på etter 

gjeldende personopplysningslovgivning når det samles inn 

personopplysninger, samt generell informasjon om hvordan vi behandler 

personopplysninger. Fiksas personvernerklæring skal, i likhet med 

personopplysningsloven og annet regelverk, bidra til at de 

personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i samsvar med 

grunnleggende personvernhensyn og på en sikker måte. 

 

Hvem er behandlingsansvarlig, og hvilke databehandlere bruker Fiksa? 

 

Fiksa er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av 
personopplysninger.  
 
Webredaktøren har det daglige ansvaret for Fiksas behandlinger av 
personopplysninger på Fiksa.no. Det er frivillig for deg som besøker 
nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. 



Behandlingsgrunnlaget er ditt informerte, frivillige og uttrykkelige samtykke 
til behandlingen, med mindre annet er spesifisert. 
 
Fiksa har flere databehandlere. Diggecard AS er vår leverandør for gavekort, 
Wix.com er vår Saas-leverandør for Fiksa.no, samt drift av vår chatløsning. 
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av Fiksa.no lagres på 
egne servere hos Wix.com. Stripe Payments står for driften av vår 
betalingsløsning og er regulert gjennom avtaler med Diggecard for gavekort. 
Egen avtale vil inngås ved kjøp av varer og tjenester direkte fra Fiksa.no. Egne 
databehandleravtaler mellom Fiksa og hver av databehandlerne regulerer 
hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal 
behandles. 
 

Hvilke personopplysninger registreres om deg? 

Når du blir bestiller tjenester i Fiksa registrerer vi følgende opplysninger om 
deg: navn, full adresse, e-postadresse, telefonnummer.   
  
Det er frivillig å oppgi personopplysninger til Fiksa, men for å kunne tilby våre 
tjenester på en forsvarlig måte, må vi som et minimum registrere disse 
opplysningene. 
 
Hvilke opplysninger lagres når du kontakter Fiksa? 

Fiksa benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å 
håndtere henvendelser fra kunder. Relevante opplysninger som kommer frem 
av telefonsamtaler og e-postutveksling som del av kundebehandlingen blir 
lagret i våre systemer og i e-postarkivet til kundebehandler. Når du bruker vår 
chatløsning lagres hele dialogen hos wix.com i ett år før den slettes.  
 
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg 
derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige 
opplysninger via e-post. 
 
Telefonsamtaler til Fiksa blir ikke loggført eller lagret. 
 
Hvordan bruker Fiksa informasjonskapsler? 

Når du åpner en hvilken som helst nettside, vil informasjonskapsler (cookies) 
lastes ned og lagres på din datamaskin. En informasjonskapsel er en liten 
tekstfil som registrerer hvordan du bruker nettsiden. Det samme gjelder når 
du besøker Fiksa.no. For en periode vil Fiksa registrere opplysninger om ditt 
bruksmønster gjennom informasjonskapsler (cookies). 
 



Formålet med dette er å utarbeide statistikk som blir brukt til å forbedre og 
videreutvikle informasjonstilbudet og brukeropplevelsen i Fiksas digitale 
løsninger. Eksempler på hva statistikken gir svar på er hvor mange som 
besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne 
kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysninger om bruken av 
Fiksas digitale løsninger benyttes også i forbindelse med markedsføring av 
tilbud. Din bruk av nettsiden til Fiksa kan ikke spores tilbake til deg som 
enkeltperson. 
 
Hva er formålet med innsamlingen av personopplysninger? 

 
Formålet med innsamlingen, registreringen og annen relevant behandling av 
personopplysninger, er i hovedsak å forvalte og følge opp ordren din på en god 
måte. 
  
Fiksa behandler personopplysninger til blant annet følgende formål: 
 

• Utsendelse av elektroniske nyhetsbrev. 
• Markedsføring av produkter og tjenester fra Fiksa og Fiksa sine 

samarbeidspartnere. 
• Ivareta avtalen mellom Fiksa og hver enkelt kunde ved å yte god service og 

god oppfølging ordren. 
 
I forbindelse med informasjon om og markedsføring av produkter, tjenester og 
fordeler fra Fiksas samarbeidspartnere er all utlevering og behandling av 
personopplysninger i tråd med lovgivningen og i samsvar med de formål som 
er beskrevet over. Rammene for utlevering til og benyttelse av 
personopplysninger for tredjeparter fastsettes av Fiksa, og all behandling som 
foretas av tredjeparter skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler. 
  
Dersom Fiksa eller Fiksas samarbeidspartnere tilpasser informasjon og 
markedsføring til dine preferanser og/eller behov, benyttes såkalte 
personprofiler. Personprofiler opprettes for å kunne tilpasse innholdet på 
nettstedet ut fra dine tidligere valg. Personprofilene baserer seg på IP-
adressen din, men IP-adressen vil være anonymisert i rapporter. Når du 
samtykker til personalisert markedsføring og markedsføring i andre kanaler 
vil Fiksa kunne tilpasse markedsføringen ved å sammenstille din registrerte e-
postadresse med informasjon som tredjeparten allerede har om deg. Fiksa 
bruker tredjepartene Google, Schibsted Media og Facebook. 
  
For at Fiksa skal kunne gi deg informasjon om eller markedsføre produkter, 
tjenester eller andre fordeler gjennom elektroniske kommunikasjonsmetoder 



for individuell kommunikasjon, herunder ved bruk av e-post og mobiltelefon, 
må du gi et særskilt samtykke til dette.  
 
Du kan når som helst reservere deg mot markedsføring via telefon eller 
adressert post fra Fiksa. Slik reservasjon kan gjøres ved å kontakte 
Kundeservice på hei@fiksa.no eller +47 47 62 62 33. Kunder kan alltid finne 
alle medlemsfordelene på Fiksa.no, men vil kunne gå glipp av varsel om 
aktuelle tilbud knyttet til spesielle arrangement som vi informerer om i 
nyhetsbrev per e-post. 
 
Hvordan sikres personopplysningene? 

 
Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene 
oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer 
uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, 
konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas. 
 
Hvor kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger? 

 
Du har, etter gjeldende personopplysningslovgivning, rett til innsyn i de 
opplysningene vi har registrert om deg. Du har også rett på informasjon om 
den behandlingen Fiksa foretar og som er beskrevet over. 
  
For mer utfyllende innsyn kan du kontakte Kundeservice 
på hei@fiksa.no eller +47 47 62 62 33. 
  
Vi har felles interesse i at de opplysningene som er registrert i vårt 
medlemsregister om deg er korrekte og fullstendige. Dersom du ønsker å gjøre 
endringer kan du kontakte Kundeservice på hei@fiksa.no eller  
+47 47 62 62 33. 
 

Hvordan slettes og arkiveres personopplysningene? 

 
Alle registrerte personopplysninger om deg arkiveres av vår leverandør 
Wix.com 
 
Opplysningene om deg blir etter en tid overført til en egen historisk og spesielt 
skjermet database. Grunnen til at vi tar vare på personopplysningene er at det 
kan oppstå tvist om tjenestene som er levert og vi vil lettere kunne hjelpe 
forbruker ved å ha god historikk om kjøp og leveranse. 
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Mer informasjon? 

 
Dersom du har spørsmål knyttet til innsyn, ønsker å reservere deg eller be om 
retting eller sletting kan du kontakte Kundeservice på hei@fiksa.no eller +47 
47 62 62 33 
 
 
Fiksas bruk av informasjonskapsler? 
 
Hvilken informasjon lagres i informasjonskapsler fra Fiksa.no? 
 
Når du besøker Fiksa på nett (Fiksa.no) registrerer vi ulike typer informasjon 
om deg som bruker: 

• Din atferd på nettsiden vår, som hvilke sider du besøker og når du besøker 
dem, eller hvilke produkter du bestiller. 

• Din geografiske lokasjon ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende. 
• Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem. 

 
Hvordan benytter Fiksadata som er samlet inn? 
 
Med informasjonskapsler kan vi registrere hvordan du og andre besøkende 
bruker Fiksa.no, og vi kan løpende forbedre nettsidene slik at de blir enklere 
og bedre å bruke. Våre informasjonskapsler kan ikke spre skadelige 
programmer eller skade din datamaskin på noen måte. 
 
Hvilke informasjonskapsler benytter Fiksa? 
 
Fiksa.no benytter analyseverktøyene Google Analytics og Hotjar for å måle 
trafikk og atferd på nettstedet. Disse verktøyene benytter informasjonskapsler 
til å gjøre målinger. Informasjon fra Google Analytics eller fra Hotjar vil aldri 
brukes til å identifisere individuelle brukere og vil heller ikke utleveres til 
andre aktører. 
 
Gjennom informasjonskapsler samler Google Analytics og Hotjar inn 
opplysninger om besøkende på Fiksa.no. Opplysningene behandles i 
avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore 
opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele 
IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første 
gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-
adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I 
tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå. Det vil si at IP-adressene 
ikke behandles individuelt, men slås sammen til en gruppe. 
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Utover dette vil publiseringsløsningen for Fiksa.no, wix.com, opprette to 
informasjonskapsler når du besøker nettsidene våre. Les mer 
informasjonskapslene som brukes av Wix.com i Wix.coms egen 
personvernerklæring. 
 
Hvilke informasjonskapsler benyttes av Google Analytics? 
 
Følgende informasjonskapsler kan bli brukt i forbindelse med Google 
Analytics: 

• __utmz: brukes til å se hvor du kommer fra (søkemotor, nøkkelord, lenke, osv) 
når du lander på Fiksa.no. 

• __utma: brukes til å holde styr på hvor mange ganger du har besøkt nettsiden 
vår. 

• __utmb og __utmc: brukes til å holde styr på hvor lenge du er på hver side og 
total varighet for besøket. Disse slettes når du forlater våre nettsider. 

• _ga og _gid: brukes for å skille brukere fra hverandre. _ga har en varighet på to 
år, mens _gid har en varighet på 24 timer. 
Les mer om informasjonskapslene som brukes av Google i Googles egen 
personvernerklæring. 
 
Hvilke informasjonskapser benyttes av Hotjar? 
 
Verktøyet Hotjar hjelper oss til å finne ut hva og hvorfor noe ikke fungerer så 
godt som det burde gjøre på Fiksa.no. Vi bruker blant annet Hotjar til å se 
hvilke felter i et skjema som skaper utfordringer, hvor man faller av i en 
prosess og hvordan man navigerer seg gjennom sidene. Fiksa benytter denne 
informasjonen til å forbedre brukeropplevelsen og informasjonstilbudet på 
Fiksa.no. Alle data i Hotjar er anonyme og kan ikke spores tilbake til en 
enkeltperson. 
 
Følgende informasjonskapsler kan bli brukt i forbindelse med Hotjar: 

• _hjClosedSurveyInvites 
• _hjDonePolls 
• _hjMinimizedPolls 
• _hjDoneTestersWidgets 
• _hjMinimizedTestersWidgets 
• _hjIncludedInSample 

Du kan velge å ikke dele dine personopplysninger eller ditt bruksmønster med 
Hotjar ved å følge denne lenken til Hotjar sin egen nettside. Les mer 
om hvordan Hotjar fungerer og om hvordan Hotjar bruker 
informasjonskapsler. 
 
Hvilke informasjonskapsler benyttes av andre tredjeparter? 

https://www.google.no/intl/no/policies/privacy/
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For å kunne gi deg relevante annonser i andre kanaler enn de Fiksa selv eier, 
bruker vi informasjonskapsler utstedt av en tredjepart. Dataene i disse 
informasjonskapslene aggregeres og inneholder ikke personsensitiv 
informasjon. Har du vist interesse for noen av våre medlemsfordeler, kan du i 
enkelte tilfeller motta annonser fra Fiksa og den aktuelle 
samarbeidspartneren. 
 
Vi benytter følgende tredjepartsaktører: 

• Google Display Network 
• YouTube 
• Facebook 

Følgende informasjonskapsler brukes: 

• id 
• NID 
• _gads 
• Uid 
• cid 

 
Hvordan tillate og slette informasjonskapsler? 
 
Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av informasjonskapsler. Fra 
menyen i din nettleser kan du selv kontrollere hvilke typer 
informasjonskapsler som blir lagret på din datamaskin. Vær oppmerksom på 
at om du sier nei til informasjonskapsler, kan du påvirke funksjonaliteten på 
vår så vel som andre nettsider. 
 
Du kan også slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren din. De 
opprettes igjen neste gang du er inne på vårt eller andres nettsted, med 
mindre du har endret innstillingene dine til ikke å tillate dette. 


