PERSONVERN HOS FRAMFYLKINGEN
Personvernerklæring for Framfylkingen
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve
våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.
Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til organisasjonen og
organisasjonens kontaktpersoner. Vi bruker kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig
tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet.
Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at Framfylkingen
bruker personopplysninger til, eksempelvis nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer. Vi sletter
fortløpende oppføringer som ikke er aktive, og oppdaterer listene ved årsslutt. Du har rett til å bli slettet på et
hvilket som helst tidspunkt.
E-post
Send oss veldig gjerne e-post, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende
sensitiv personinformasjon per e-post.
Om vi mottar en slik e-post, behandler vi eposten i henhold til innhold og sletter den straks.
Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse
og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler
blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.
Påmelding kurs og arrangementer
Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs. I tilknytning til dette samler vi informasjon som
navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir
ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt
arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye
arrangementer.
Bruk av fotos
Vi oppbevarer og publiserer bilder av aktivitet og forsamlinger av aktuell og allmenn interesse (jfr. åndsverkloven
§45c). Vi vil ikke publisere andre typer bilder av personer uten å først innhente samtykke fra disse personene.
Framfylkingen har utarbeidet rutiner for å innhente samtykke i påmeldingslinker og har eget samtykkeskjema
tilgjengelig på hjemmesiden som kan brukes utover det.
Sletting av personopplysninger
Framfylkingen sletter personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare dem for å oppfylle det
formål de ble innhentet for eller for å etterleve lovpålagte krav. Framfylkingen arkiverer personopplysninger som
er arkivverdige etter reglene i arkivlova. Du har rett til fullt innsyn om hvilke opplysninger vi lagrer om deg til
enhver tid, og du kan be om at denne informasjonen blir slettet. Vennligst kontakt informasjonskonsulent
birgitte@framfylkingen.no for henvendelser om dette.
Ansvarlig
I Framfylkingen er det generalsekretæren som er ansvarlig for at personvernet overholdes. Har du spørsmål om
Framfylkingens behandling av dette, kan du ta kontakt med oss via følgende e-postadresse:
Generalsekretær, Tonje Tovik: tonje@framfylkingen.no
Informasjonskonsulent, Birgitte Kalvik: birgitte@framfylkingen.no

