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Personvernerklæring 

Behandling av personopplysninger hos Senioruniversitetet 

Lillestrøm (SUL) 
 

Vi er opptatt av vern av personopplysninger både for våre medlemmer og andre vi er i kontakt med.  

 

Personopplysningsloven av 20. juli 2018 m/oppdateringer  gjelder også for foreninger slik 

som Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL). Vi er oss bevisst denne loven og retter vår bruk av 

personopplysninger inn etter denne.  

«Lov om behandling av personopplysninger» (personopplysningsloven) finnes i sin helhet på: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38 

PERSONVERNERKLÆRING FOR SENIORUNIVERSITETET I LILLESTRØM 
Behandlingsansvarlig for personopplysningene i SUL er: 

 

       Styreleder 

       Senioruniversitetet i Lillestrøm,  

       Postboks 394 

      2001 Lillestrøm 

        E-post: Styre.Leder@SUL-Lillestrom.no 

       Organisasjonsnummer:    987 628 693 

 

Hva slags personopplysninger samler vi inn og hvorfor? 
SUL samler inn og behandler personopplysninger for følgende kategorier personer: 

Medlemmer: Opplysningene som oppbevares er navn, adresse, e-postadresse, telefon-

/mobiltelefonnummer, kjønn - samt personopplysninger som eventuelt framkommer av den enkelte 

henvendelse/saksbehandling og som er nødvendige for den videre saksbehandling. Vi oppbevarer 

ikke fødsels-/personnummer i vårt medlemsregister. 

Opplysningene er nødvendig for å ivareta foreningens interesse av forsvarlig drift. Sammenholdt 

med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke 

overstiger denne berettigede interessen. 

Forelesere/kåsører/foredragsholdere: Personopplysninger for tidligere, kommende, 

potensielt fremtidige forelesere etc. Opplysningen som oppbevares  er navn, adresse, e-postadresse, 

telefon-/mobiltelefonnummer og personopplysninger som eventuelt framkommer av den enkelte 

henvendelse og som er nødvendige for den videre saksbehandling. 

Opplysningene er nødvendig for å ivareta foreningens interesse av forsvarlig drift. Sammenholdt 

med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke 

overstiger denne berettigede interessen. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
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Ansatte hos samarbeidspartnere, leverandører og liknende: Personopplysninger som 

behandles er arbeidsgiver, navn, ansvarsområde, e-postadresse, telefon-/mobiltelefonnummer og 

evt. annen kontaktinformasjon som er nødvendig for å kontakte vedkommende i 

arbeidssammenheng. 

Opplysningene er nødvendig for å ivareta foreningens interesse av forsvarlig drift. Sammenholdt 

med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke 

overstiger denne berettigede interessen. 

Kommunikasjon med andre: 
Personopplysninger som behandles er: Arbeidsgiver (evt.), Navn, adresse (evt.), telefon-

/mobiltelefonnummer, e-postadresse (evt.), samt eventuelle personopplysninger som framgår av 

kommunikasjonen og som er nødvendige for den videre saksbehandling. 

Opplysningene er nødvendig for å ivareta foreningens interesse av forsvarlig drift. Sammenholdt 

med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke 

overstiger denne berettigede interessen. 

Senioruniversitetet i Lillestrøm sin nettside (www.sul-lillestrom.no): 
Vi benytter ikke informasjonskapsler (eng.: cookies) eller tilsvarende teknologi for å samle 

informasjon om våre nettbesøkere og deres bruk av våre nettsider. 

Lagring av personopplysninger er knyttet til henvendelser som besøkende på www.sul-lillestrom.no  

registrerer via kontaktskjema eller innmeldingsskjema, hvor innsender må samtykke i bruk av 

personopplysninger i henhold til vår Personvernerklæring. 

Personopplysninger som behandles er som for Medlem, samt eventuelle personopplysninger som 

framgår av kommunikasjonen og er nødvendige for den videre saksbehandling. 

Opplysningene er nødvendig for å ivareta foreningens interesse av forsvarlig drift. Sammenholdt 

med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke 

overstiger denne berettigede interessen. 

Samarbeidende enheter: 

Utlevering av personopplysninger til andre 
SUL gir ikke personopplysninger videre til andre, med mindre det foreligger et lovpålagt grunnlag for 

slik utlevering.  

Personopplysninger kan bli utlevert til leverandører som utfører arbeid på oppdrag for SUL. Hvilke 

konkrete opplysninger som utleveres, vurderes opp mot behov i det enkelte tilfellet. Det kreves 

undertegnet Taushetserklæring i slike tilfelle. 

Senioruniversitetet bruker eksterne databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle 

personopplysninger på foreningens vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta 

informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere 

per i dag: 

Styreweb AS:   Leverandør av CMS og webhotell 

 Domeneshop.no:  DNS-registrator og leverandør av DNS- og e-posttjeneste  

 

http://www.sul-lillestrom.no/
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Vår CMS-leverandør, StyreWeb AS, er behandlingsansvarlig og har ansvar for innhenting og bruk 

av personopplysninger i forbindelse med etablering,  drift og vedlikehold av www.styreweb.com, 

samt vår hjemmeside www.sul-lillestrom.no - se for øvrig:  

https://www.styreweb.com/personvernerklaering/ 

Vår domene-registrator og e-posttjenesteleverandør Domeneshop AS, er behandlingsansvarlig 

og har ansvar for bruk av personopplysninger i forbindelse med etablering og bruk av domenenavn 

og e-posttjeneste i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold av avtalte  DNS-tjenester og e-

posttjenester – se for øvrig: https://www.domeneshop.no/terms#privacy 

Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig i forbindelse 

med den daglige driften av SUL. Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, 

vurderer vi det slik at bruk av personopplysninger ikke overstiger denne interessen. 

 

Lagringstid 
SUL lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble 

samlet inn for. 

Det føres årsmøteprotokoll og styremøteprotokoll. Personopplysninger som fremkommer her, 

slettes ikke. Sensitive personopplysninger skal derfor ikke refereres i disse dokumenter. 

Årsmøteprotokoller er offentlig tilgjengelig på våre hjemmesider, Styremøteprotokoller er interne og 

kun tilgjengelig for de til enhver tid autoriserte tillitsvalgte styrerepresentanter (inkl. 

vararepresentanter). 

Tilgang og sikring av opplysningene 
Personopplysninger oppbevares primært i CMS-systemet til Styreweb.com og er sikret med 

autentisering ved pålogging og tilgangskontroll til nødvendige funksjoner. Foreningens øvrige 

lagringsenheter (PC, mobiltelefon og andre IT-enheter hvor det tidvis lagres personopplysninger) er 

som minimum beskyttet med passord for tilgang. 

Nyere korrespondanse, avtaler og andre dokumenter arkiveres digitalt. Styret og komitéer henter ut 

informasjon for løpende saksbehandling, etter behov. Det er etablert rutiner for makulering  av 

saksbehandlingskopier.  

Rettigheter for de registrerte 
Er du en fysisk person bosatt i EU eller EØS, og du mener at vår bruk og behandling av dine 

personopplysninger er i strid med Personopplysningsloven eller annen gjeldende lovgivning, har du 

rett til å klage til det norske Datatilsynet eller til tilsvarende tilsynsmyndighet i landet der du er 

bosatt. 

Mer informasjon om disse rettigheter finnes på www.datatilsynet.no 
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