
PERSONVERNERKLÆRING VAFFELBUA I JEGERSBERG 

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 daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvende lser for 

innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til:  

 

Midt-Agder Friluftsråd 

Besøksadresse: Vestre Strandgate 22  

Postadresse: Postboks 207 

4662 Kristiansand 

Tlf: 95 85 11 11 

post@midt-agderfriluft.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, dugnader med mer. Vi registrerer også innbetalt medlemsavgift for 

opptil tre påfølgende år. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger. Medlemmer som i to 

påfølgende år ikke betaler medlemskontingent strykes som medlemmer. 

Vi bruker nett-tjeneste som heter ”Google Forms” for å innhente/lage medlemslister. Dette er vår måte å 

loggføre innmeldt medlemmene på, derfra kan det eksporteres til et regneark som ligger lagret på Google 

Drive sin nettsky tjeneste. Disk krypteres med SSL, som er den samme sikkerhetsprotokollen som brukes i 

Gmail og andre Google-tjenester. 

 

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. Etter som vår E-post er tilknyttet Midt-Agder Friluftsråd, vil de ha innsyn i disse og 

videreformidle til styret ved behov. 

 

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.  

 

Informasjonskapsler og analyseverktøy 

Vi bruker for det meste Facebook. Har du ikke allerede lest deres personvernregler kan du finne dem her: 

https://www.facebook.com/policies/ 

Vi bruker følgende analyseverktøy: 

• Facebook Analytics 

 

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. 

mailto:post@midt-agderfriluft.no
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/policies/&sa=D&ust=1573997266178000&usg=AFQjCNH-LJF1H7Ie0G41QXtHd3PDO4eqrQ


Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge 

interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.  

 

Organisering 

Vi gjør oppmerksom på at organisasjonen er et initiativ fra Midt-Agder Friluftsråd. De kan innhente 

informasjon. Vi bruker deres E-post og postadresse som tilsier at de har innsyn i disse.  

 

Distribusjon/utlevering av medlemsinformasjon 

Medlemslister skal til enhver tid være sikre slik at de ikke kommer på avveie. Om lister levers ut til 

dugnad/vaktlisteordning skal kun opplysninger som navn, telefon og epost framgå i disse. Andre 

opplysninger skal slettes av disse listene. Dersom et medlem får et verv eller en mer framtredende rolle, 

må medlemmet regne med at navn, epost og telefon nummer blir offentlig gjort for allmennheten.  


