Personvernerklæring for Hei Verden
Behandlingsansvarlig
Ingrid Vikse er på vegne av Hei Verden behandlingsansvarlig for selskapets behandling av
personopplysninger.

Hvilke typer personopplysninger lagrer Hei Verden?
•
•
•
•
•

Navn
E-post adresse
Telefonnummer (i noen tilfeller)
Adresse (frivillig for private givere)
Fødselsnummer (frivillig for private givere)

Når samler Hei Verden inn personopplysninger?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Når du er i kontakt med Hei Verden på vegne av skolen du jobber på i forbindelse med at
skolen skal arrangere solidaritetsaksjon til inntekt for Hei Verden.
Når du er i kontakt med Hei Verden på vegne av skolen du jobber på i forbindelse med at
dere ønsker å bestille foredrag eller annet undervisningsmateriell fra Hei Verden.
Når du melder klassen du er lærer for på omvendt adventskalender.
Når du melder deg på lærerseminar hos Hei Verden.
Når du melder på dine elever på elevseminar hos Hei Verden.
Når din lærer melder deg på elevseminar hos Hei Verden.
Når du er i kontakt med Hei Verden på vegne av bedriften du jobber med for å støtte Hei
Verdens prosjekter.
Når du melder deg som fast giver hos Hei Verden.
Når du søker jobb hos Hei Verden.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg, din
skole eller bedrift.
For kontaktpersoner ved skoler lagrer vi kun navn og e-postadresse. Vi benytter mailadressen til å
sende dere invitasjon til ulike arrangementer i regi av Hei Verden, som lærer- og elevseminar og
omvendt adventskalender og for å innkalle til årsmøte.
For private- og bedriftsgivere lagrer vi i tillegg adresse slik at vi kan sende ut takkekort ved slutten av
året. For de givere som har opplyst at de ønsker skattefradrag for sine bidrag lagrer vi også
personnummer eller organisasjonsnummer. Disse er nødvendige for innrapportering til skatteetaten.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med
mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med at du har meldt deg eller elevene på et arrangement i
regi av Hei Verden lagres i 3 år. Deltakerlister til arrangementene slettes etter at arrangementet er
over.
Opplysningene vi har om deg oppbevares i inntil tre år etter at du, din skole eller din bedrift avsluttet
giverforholdet til eller samarbeidet med Hei Verden.
Opplysninger vi har om deg som søker jobbe i Hei Verden slettes etter at ansettelsesprosessen er
ferdig.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til
lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt
kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til
følgende adresser:
post@heiverden.no

