
Formålet med Kontrollsys / ART 
Rapporteringsverktøy utviklet for Securitas sine medarbeidere for håndtering av 
driftsdokumentasjon og beskrivelse av prosedyrer på kundens lokasjoner for dokumentasjon av 
tjeneste. Systemet består i hovedsak av to ulike moduler, journal og kontrollmodul. 
 
Journal og kontrollmoduler brukes til å rapportere ulike hendelsestyper. Rapporteringsspesifikasjon 
utarbeides i samarbeid med kunden for å dekke deres til enhver tid gjeldende behov.  
Kontrollmodulens hovedfunksjon er å registrere og gjennomføre faste kontroller, det utarbeides 
sjekklister som fylles ut og rapporteres både internt og til oppdragsgiver.   
Systemet brukes av Securitas, men kunder tildeles lesetilgang til sine rapporter.  
 
Som en del av bruken av Kontrollsys/ART kan Securitas motta personopplysninger fra deltakerne, og 
behandler slike personopplysninger for å identifisere og kommunisere med den enkelte 
medarbeider. Opplysningene som normalt mottas og behandles er ansatt id, navn, epostadresse og 
telefonnummer.  
 
Rettsgrunnlaget for Securitas sin behandling av personopplysninger er at dette er nødvendig for at 
Securitas skal kunne oppfylle kravet til dokumentasjon og utførelse av tjenesteleveransen/oppdraget 
kontraktfestet med kunden.  
 
I de tilfeller Securitas mottar personopplysninger om sin oppdragsgivers registrerte så er oppdragiver 
behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene, og alle spørsmål vedrørende 
personvern kan rettes til Securitas sin oppdragsgiver. Spørsmål om personvern rettes til Securitas sitt 
Personvernombud via personvern@securitas.no Personopplysningene behandles med det formål å 
levere, gjennomføre og utvikle tjenestene. 
 
Kontrollsys/ART hostes på Microsoft Azure og driftes av Qondor AS. Qondor AS kan få tilgang til 
personopplysninger om brukere som en del av driften av tjenesten. Alle Securitas sine 
underleverandører er underlagt databehandlingsavtale for å sikre personvern i henhold til 
standarden som følger av gjeldende personvernlovgivning (GDPR fra 25. mai 2018), og 
underleverandører utenfor EU er underlagt overføringsmekanismer godkjent av EU-kommisjonen. 
 
Personlige data om medarbeidere behandles og oppbevares i maks 5 år, og i den utstrekning dette er 
nødvendig for å oppfylle lovgivning.  
Se for øvrig Securitas sin Personvernerklæring på www.securitas.no  
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