
PERSONVERNERKLÆRING 

For Strinda historielag 

 

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 vårt styremedlem som har  ansvar for ajourføring og 

bruk av. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til 

styreleder. 

 

Medlemskap  

Vi innhenter navn, adresse, telefonnummer, postadresse og epostadresse fra våre medlemmer. 

Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer i 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 Strinda historielag vil man 

fra 1. juli 2018 kunne samtykk til at vi bruker personopplysninger til, for eksempel 

medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer. Ved avsluttet medlemskap 

slettes dine personopplysninger.  

 

Epost og nyhetsbrev 

Husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold 

på e-post. Som medlem hos oss kan du melde deg på våre arrangementer. For at vi skal kunne 

sende deg informasjon må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen 

database, deles ikke men andre og epostadressen slettes når den ikke lengre er i bruk.  

 

Påmelding kurs og arrangementer  

I tilknytning til arrangementer sender vi ut invitasjon til åpen deltakelse uten påmelding, og til 

deltakelse på turer med påmelding. Vi fører liste over påmeldte deltakere fo å kunne styre 

antallet (f. eks. bussturer med begrenset plass). Når arrangementet er gjennomført slettes 

deltakerlisten. 

 

WikiStrinda, hjemmesiden og vår årbok Strinda den gang da 

 



Fra Datadirektivets gjennomføring 1.7.2018 vil vi ikke kunne skrive biografier eller legge ut 

bilder av nålevende enketpersoner uten deres godkjennelse. Bilder med grupper av personer 

som viser våre utflukter, vil i noen grad kunne bli lagt ut, men da uten navn. 

 

Biografier som er blitt utført inntil 1.7.2018, og som omhandler nålevende enkeltpersoner, 

men der hvor særskilt tillatelse ikke er innhentet av historielaget, vil bli rettet/slettet dersom 

vedkommende person(er) krever dette. 


