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PERSONVERNERKLÆRING 

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om 
deg, hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi behandler dem.  
 
Hva er personopplysninger? 
Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som direkte eller indirekte kan identifisere deg 
som person, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, bilde og e-postadresse. 

 
Foreningens behandling av personopplysninger 
For at foreningen skal kunne behandle personopplysninger må behandlingen av opplysningene ha et 
spesifikt, berettiget og uttrykkelig angitt formål, opplysningene må være relevante i forhold til 
formålet med behandlingen, og opplysningene må være korrekte og oppdaterte. Opplysningene må 
videre lagres på en forsvarlig måte slik at de ikke blir misbrukt, og de må som utgangspunkt slettes 
når de ikke lenger er nødvendig for sitt formål. 
 
Formålet med behandlingen av personopplysninger 
Formålet med innhenting og behandling av personopplysninger er å kunne utføre nødvendig 
administrasjon rundt ditt medlemskap i Sinsen Gymnastikk og Turnforening.  
Personopplysninger som er samlet inn til ett formål, skal ikke uten samtykke benyttes til andre 
formål. Det kan oppstå tilfeller der vi må ha ditt samtykke til å behandle opplysninger om deg, dette 
gjelder spesielt ved bruk av publisering av bilder. Et eventuelt samtykke vil bli inngått skriftlig og skal 
signeres av deg. 
 
Bruk av databehandlere 
Sinsen Gymnastikk og Turnforening benytter ekstern tjenesteleverandør (databehandler) til å 
administrere medlemsopplysningene. Systemet heter Mysoft. Databehandler benyttes kun for 
administrative oppgaver. 
 
Personopplysninger som behandles 
Systemer og regneark som blir benyttet til administrasjon av ditt medlemskap er:  

 Navn 

 Fødselsdato 

 Adresse 

 Telefon 

 E-post adresse 

 Medlemsnummer 
 
Tilgang 
Det er kun leder, nestleder/sekretær og økonomiansvarlig i styret som har tilgang til opplysninger om 
medlemmene.  
 
Henvendelser om vår behandling av personopplysninger kan rettes til: Gro Hemsen, 
personvernansvarlig, E-post: sinsengymogturn@gmail.com 
Denne personvernerklæringen er oppdatert 28.01.2020 
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