
Personvernerklæring

Vi i behandler personopplysninger om deg i følgende system/behandling:

● Nyheitsbrev til næringslivet

Formål
Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

● Føremålet er å informere verksemder i kommunen om siste nytt om næringsutvikling

Behandlingsgrunnlag
Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

● Artikkel 6 nr. 1 e) Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i offentlig interesse eller utøve offentlig myndighet (Lovhjemmel)
● Kommunelova §4-1

Kategorier av registrerte
Følgende kategorier av registrerte behandles:

● Tilsette
● Føretak
● Politikarar
● Andre interessentar

Kategorier av personopplysninger
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

● IP-adresse
● Namn
● e-post
● Opning/klikk/deling av nyheitsbrev



Mottakere
Vi deler dine personopplysninger med:

● Ingen
● Ingen

Hvor samler vi dine personopplysninger fra
Vi samler inn dine personopplysninger fra disse kildene:

● Frå den registrerte
● Brønnøysundregisteret

Overføring av personopplysninger til tredjeland
● Vi overfører normalt ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Vi har inngått databehandleravtaler med alle databehandlere. Dersom personopplysninger overføres til tredjeland (utenom

EU/EØS) så er det inngått ytterligere avtaler (EU privacy shield) om dette som sikrer at personopplysningene er ivaretatt iht. Personopplysningsloven.

Lagring av personopplysningene
Vi lagrer dine personopplysninger slik:

● Opplysningene oppbevarast så lenge det oppfyller føremålet, deretter vert det sletta etter 12 månadar
● Opplysningene lagres i skyen hos programvareleverandør - Innenfor Schengen

Automatiske avgjørelse
● Me nyttar ikkje automatiske avgjerder

Behandlingsansvarlig
Knut Martin Edland er dataansvarlig forbehandlingen av de personopplysninger, som vi behandler om deg. Her er vår kontaktinformasjon:

● Knut Martin Edland
● Telefon: 35062300
● Epost: knut.martin.edland@vinje.kommune.no

Personvernombud
Hvis du har spørsmål til vår behandling av dine opplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte vårt personvernombud:

● Eva Vistad
● Telefon: 35062300
● Epost: personvernombod@vinje.kommune.no



Dine rettigheter

Du har etter lovverket en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. Rettighetene kan være begrenset at lovgivning.

Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter skal du kontakte oss.

Rett til innsyn

Du har rett til at få innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg, samt en rekke andre opplysninger.

Rett til korrigering (rettelse)

Du har rett til at få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting

I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg, innen tidspunktet for vår alminnelige generelle sletning utføres.

Rett til begrensning av behandling

Du har visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, må vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra
oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse

Du har i visse tilfeller rett til at gjøre innsigelse mot våre eller lovlige behandling av dine personopplysninger.

Rett til dataportabilitet

Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysninger fra en dataansvarlig til en
annen uten hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no

https://www.samsvar.as/www.datatilsynet.no

