
 

Personvernerklæring 
 
Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine 
personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som 
person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som 
kan knyttes til deg mer indirekte. Det er viktig for oss i Skrivelyst at du vet hvordan vi 
behandler dine personopplysninger, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter 
personvernlovgivningen.  
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1. Kontaktinformasjon 
Skrivelyst og styret i organisasjonen er behandlingsansvarlig for håndtering av dine 
personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med 
oss for å utøve dine rettigheter finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: 
 
Organisasjonsnummer: 920 428 045 
 
E-post adresse: organisasjon@skrivelyst.info 
 
Nettside: www.skrivelyst.info  
 
Sosiale medier: 
www.facebook.com/skriveleir  
www.instagram.com/skrivelyst.info  
 
Telefon leder: 957 22 314 
 

2. Sentrale begreper 
Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan 
brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på 
personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. 

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av 
personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som 
er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende 
personopplysningsloven. 

3. Behandlingsansvarlig 
Skrivelyst organisasjonen er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger 
som du legger igjen på våre websider, skjemaer , sender til oss i epost m.m. 

4. Hva slags informasjon er det vi samler inn? 
Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt, benytter deg av vår 
chat-funksjon eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. 
Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger: 
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● Navn 
● E-postadresse 
● Telefonnummer 
● Alder 
● Adresse 
● Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer 
● Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre 

nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om 
identifisering og operativsystem. 

Kommentarer 

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i 
kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes 
nettleserversjon. Dette gjøres for å så langt som mulig unngå useriøse kommentarer. 

En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») 
kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. 
Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at 
kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt, dersom du har lagt til dette, være synlig 
for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din. 

Media 

Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder 
informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente 
ut slik informasjon fra bilder på siden.  

Innebygd innhold fra andre nettsteder 

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). 
Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den 
besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. 

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller 
bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde 
innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet 
dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. 

Medlemskap 

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, 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 mm Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger. 

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-postadresse hos oss. Denne lagres i en 
egen database. 

Påmelding kurs og arrangementer 

Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs og arrangementer. I 
tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger på påmeldte til 
leir samt deres pårørende, i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse 
personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet samt 
sende ut faktura. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne 
samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer. 

Opplysninger om ansatte 

Skrivelyst behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere personalansvar. 
Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt 
§ 9 a), b) og f). Det er avdelingsdirektør, administrasjon som har det daglige ansvaret for 
dette. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og 
tilrettelegging av vedkommendes arbeid. 

5. Formålet med behandlingen av personopplysninger 
Personopplysninger som nevnt over brukes til følgende formål: 

- salgs- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt 

- Kundebehandling og informasjon om sommerleir, Mellomrom, konkurranser mm.  



 
- For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden 

og selve brukeropplevelsen 

Vi ber om dine personopplysninger for å: 

- Svare på forespørsler 

- Sende ut premier  

- Sende informasjon om sommerleir og/eller workshops i Mellomrom 

- Sende informasjon som kan være av interesse for deg 

 

6. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring 
og videre kontakt 
 
Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger, samtykker du til følgende: 

- Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen 

- Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter 

- Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon 

- Abonnering på nyhetsbrev via e-post du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til 

flere e-poster ved å følge instruks som befinner seg nederst i våre e-poster. 

7. Hvor lenge lagres opplysningene 
Opplysninger til leir lagres fra påmeldingsdato til etter leir er gjennomført og faktura er betalt.  
Ellers blir opplysninger lagret til hensikten med opplysningene er oppfylt. Ved eventuelle 
konkurranser vil opplysninger lagres til konkurransen er over, mens oversikt over og bidrag 
fra vinnere kan lagres lenger.  
For frivillige, arrangører og styret i organisasjonen lagres opplysninger i 2 år etter at vervet er 
ferdig eller medlemmet har sluttet i organisasjonen.  
For abonnenter på “nyhetsbrev” vil personopplysninger lagres i et år etter avsluttet 
abonnent.  
 



 

8. Hvem kan informasjonen deles med? 
Informasjon vil være tilgjengelig for et begrenset antall personer i organisasjonen. Disse 
jobber med markedsføring, i styret i organisasjonen og som arrangører for leir og andre 
arrangement. se punkt 10: Hvor oppbevares opplysningene? 
 

9. Informasjonsdeling med tredjepart 
Vi deler ikke dine personopplysninger til en tredjepart.  

10. Hvor oppbevares opplysningene? 
Dine personopplysninger blir oppbevart trygt på leiransvarligs datamaskin, samt på leder i 
organisasjonens datamaskin. Begge er låst med passord. Dermed er det også kun leder for 
leir, deltakeransvar (på sommerleir), økonomiansvarlig (vedrørende fakturaer) og styreleder i 
organisasjonen som har tilgang på dine personopplysninger.  

11. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt 
flytting 
Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi 
retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. Om du ønsker å trekke 
tilbake ditt samtykke eller å rette, slette eller få oversikt over opplysningene dine, tar du 
kontakt med oss på e-postadressen som du finner under 1. Kontaktinformasjon. For å motta 
slik info må du sende inn en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Om 
du ønsker å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med dette. 

12. Andre formål 
Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for, 
inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må dermed opplyse om hva det nye formålet med 
personopplysningene er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.  

13. Informasjonskapsler 
Informasjonskapsler/Cookies 
En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin når du 
laster ned en nettside.  

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, 
e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre 



 
ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du 
legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år. 

Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig 
informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne 
informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker 
nettleseren din. 

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer 
innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. 
Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med 
visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for "Husk meg" vil innloggingsinformasjonen 
din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse 
informasjonskapslene forsvinne. 

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i 
nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men 
bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag. 

14. E-post og telefon 

Du kan nå oss på både telefon og e-post, men 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. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med 
e-post.  

15. Våre rutiner for datalekkasjer 

GDPR stiller strenge krav til avvikshåndtering. Det betyr at hvis det skjer sikkerhetsbrudd 
f.eks en datalekkasje, er vi pliktig til å informere. Det er strenge krav til hva informasjonen 
skal inneholde og hvem som skal varsles. Kort sagt, ved hacking og datalekkasjer som kan 
berøre deg, er vi pliktig til å informere kundene om hva som har skjedd. 

 
 
 


