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Personvernerklæring for Frilynt Norge 
 

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger 
som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber 
med.  

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er generalsekretær om ikke oppgaver er 
delegert. Henvendelser om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan 
gjøres til post@frilynt.no.  

Medlemskap  
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-

post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall 

medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger 

vi 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 organisasjonen bruker 

personopplysninger til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til 

arrangementer med mer. Ved avsluttet medlemskap oppbevares dine 

personopplysninger hos oss frem til du eventuelt ber om sletting. Sletting kan likevel 

ikke gjennomføres før det har gått fem (5) år (Særlovgivning fra Barne- og 

likestillingsdepartementet, BLD, om oppbevaring av personopplysninger). Se mer om 

medlemskap og personopplysninger på side 5. 

E-post  

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. 

Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, 

behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.  

Nyhetsbrev  
Som medlem hos oss kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at 

vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. 

Denne lagres i en egen database, deles ikke men andre og e-post adressen slettes 

når den ikke lengre er i bruk.  

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.  
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Personvern i informasjonsarbeidet 
 

Bildesamtykke 
Frilynt Norge innhenter aktivt samtykke om bilder av deltakere ved påmelding til 
våre kurs og arrangementer. Det blir spesifisert i forespørselen at bilder/video vil 
kunne benyttes i digitalt og trykt markedsføringsmateriell til bruk for organisasjonen. 
Bildene blir lagret i vårt bildearkiv. Bildene blir liggende i bildearkivet med mindre 
enkeltpersoner ber om å få fjernet personopplysningene sine og dermed også 
bildene de er med på. Ved arrangementer der barn og ungdom er deltakere blir det 
innhentet skriftlig samtykke fra både deltaker og foresatt på forhånd dersom barnet 
er under 13 år, i henhold til Lov om behandling av personopplysninger § 5, og 
Personvernforordningens artikkel 8.1. 
 
Utsending av informasjon til tidligere deltakere på kurs og arrangementer 
Frilynt Norge sender informasjon om kurs og arrangementer til tidligere deltakere på 
lignende arrangementer. 
 
Tagging av personer i bilder eller tekst på sosiale medier 
Dersom en person skal tagges (merkes) i et innlegg på sosiale medier innhenter 
Frilynt Norge aktivt samtykke. Det er anledning til å svare nei. 
 

Personvern i forbindelse med arrangementer 
 
Frilynt Norge arrangerer mange kurs og leire hvert år rundt om i hele landet. I tillegg 
arrangeres landsmøte, regionmøter og andre samlinger. Generalsekretær, eller den 
generalsekretær delegerer til, har ansvar for at våre rutiner rundt personvern blir 
ivaretatt før, under og etter hvert arrangement. 
 
Personopplysninger og arrangementer 
I forbindelse med sentrale kurs og arrangementer innhenter Frilynt Norge 
personopplysninger som navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, 
fødselsår og kjønn.  
Denne informasjonen er nødvendig for informasjonsarbeidet og gjennomføringen av 
arrangementet, og er samtidig et lovkrav fra BLD, og Studieforbundet Kultur og 
Tradisjon dersom kurset gir rett til kursstøtte etter Voksenopplæringsloven.  
Bare Frilynt Norges ansatte har tilgang til denne informasjonen. Kurslærere får kun 
liste med navn til bruk for opprop. 
Deltakerlister med personopplysninger lagres i vårt arkiv i fem (5) år i tråd med 
regelverket fra BLD. Etter dette kan deltakere be om å bli slettet fra våre arkiver. 
 
I tillegg innhenter Frilynt også nødvendig helseinformasjon, som forskjellige 
allergier. Dette er nødvendig for å tilrettelegge for ulike diettbehov under 
arrangementet.  
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Kjøkkenpersonell får opplyst antall og omfang av allergier, men ikke navn på 
deltakerne det gjelder, med mindre dette er et ønske fra deltakeren selv. 
Denne informasjonen blir slettet umiddelbart etter arrangementet. 

Personvern i personalforvaltningen 
 
Som arbeidsgiver behandler Frilynt Norge personopplysninger om personer som har 
et fast eller midlertidig ansettelsesforhold i organisasjonen. Dette gjelder i første 
rekke de faste ansatte i administrasjonen, men også personer som er engasjert på 
timebasis eller er i praksis.  
 
Lagring av personaldata 
All personaldata som blir innhentet av Frilynt Norge lagres i elektronisk 
personalarkiv. Bare generalsekretær, administrativ leder og regnskapsansvarlig har 
tilgang til disse opplysningene.  
 
Disse opplysningene blir lagret: 

• Søknader, CV-er og søkerlister til utlyste stillinger 
• Søknader om permisjon og ferie 
• Referater fra medarbeidersamtaler 
• Opplysninger om lønn og pensjonsvilkår 
• Avtaler mellom Frilynt Norge og eksterne arbeidsmarkedstiltaksformidlere 
• Ansettelsesavtaler 
• Attester  

 
Alle personopplysninger knyttet til stilling eller ansettelsesforhold blir lagret så 
lenge vedkommende har et ansettelsesforhold i Frilynt. Etter dette vil opplysningene 
bli slettet. Attester blir derimot lagret i arkivet til personen den gjelder ber om at det 
blir slettet.  

Personvernrutiner i Frilynt 
 
Alle ansatte i Frilynts administrasjon har tilgang til ulike nivåer av 
personopplysninger gjennom datamaskiner og smarttelefoner. Det er utarbeidet 
interne rutiner for den daglige håndteringen av slike opplysninger. 
 
Passordbeskyttelse og tilgangskontroll 
Alle enheter der det er lagret personopplysninger er passordbeskyttet. Forlater en 
ansatt sin arbeidsstasjon settes datamaskin i dvale slik at det er nødvendig med 
passord for å låse den opp igjen når den ansatte er tilbake ved plassen sin.  
 
Arkiv 
Frilynt Norge benytter OneDrive Business som elektronisk arkiv.  
 
Nettsider 
Frilynts nettsider (hjemmesider, sminkebutikken KostMask.no og Teaterbanken.no) 
er drevet på WordPress-plattform og krever totrinns verifisering. 
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Påmeldingssystem 
Som system for påmelding til arrangementer benytter Frilynt Microsoft Forms. 
Påmeldinger med personopplysninger blir lagret i OneDrive. 
 

E-post 
Frilynt benytter Microsoft Outlook som e-postplattform.  
 

Personvern i medlemsregisteret StyreWeb 
 
StyreWeb er Frilynt Norges medlemsregister. Systemet drives av Effektus AS. 
Registeret inneholder navn, adresse og fødselsår på alle våre lokallags medlemmer 
og i tillegg informasjon om betalingsstatus på medlemskontingenten. Opplysningene 
er nødvendige for medlemskapet og kan også, etter særlovgivning fra BLD, 
oppbevares i fem (5) år, uavhengig av om personen ønsker å slettes fra vårt system. 
 
Effektus AS og Frilynt Norge har inngått en databehandleravtale der Effektus plikter 
å behandle personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven og -forskriften. 
Lokallag eller medlemmer av disse kan finne sitt lokallags Databehandleravtale med 
Styreweb/Effektus AS ved å logge seg på systemet, gå inn på «Administrasjon» og 
deretter «Sentral informasjon». 
 

Intern gjennomgang og registrering av avvik 
 
Alle personopplysninger håndteres i all hovedsak elektronisk i Frilynt Norge. 
Datainnbrudd anses derfor som den største risikoen. Slike innbrudd vil bli meldt til 
Datatilsynet, eventuelt også meldes som en politisak.  
 
Rutinene for behandling av personopplysninger i Frilynt Norge skal gjennomgås årlig 
og eventuelle avvik registreres. Opplysninger som kan slettes, skal slettes ved årlig 
gjennomgang. 
 
Ved den årlige gjennomgangen skal også Frilynt Norges personvernerklæring 
revideres.  
 
 
Denne personvernerklæringen er sist revidert 11. desember 2018. 


