Personvernerklæring

Ellingstadåsen Vel og Veilag
Org nr: 896 547 232

Organisasjonsform: Forening / lag
Art: Velforening og veilag
Behandlingsansvarlig: Valgt styre

Policy
Ellingstadåsen Vel og Veilag har respekt for
eiendomsinnehavere og grunneiere rett på
personvern og privatliv.
Det er en grunnleggende del av vår forening å
behandle den enkeltes personopplysninger på en
forsvarlig og respektfull måte. Opplysninger skal
brukes i henhold til gjeldende lovverk, uten urett
og skade på enkeltpersoner. Personopplysninger
skal ikke komme uvedkommende i hende.

Formål
Foreningens medlemmer er de som har eiendom
på Ellingstadåsen, bebygd eller ubebygd, og som
betaler vel-kontingent. Foreningens formål er å
ivareta felles interesser som årsmøtet eller styret
bestemmer, og foreningens økonomi tillater.
I saker som gjelder veiene, er veilovens
bestemmelser overordnet. De avgjørelsene som
fattes etter veiloven på årsmøtet, er bindende for
alle grunneiere i området, uansett medlemskap i
velforeningen og uansett om de har bebyggelse på
eiendommen eller ikke.
Jf. Vedtekter for Ellingstadåsen Vel.

Behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysninger skal være i tråd
med gjeldende regelverk, og skal som hovedregel
bygge på et gitt samtykke fra den enkelte
eiendomsbesitter. Et samtykke skal være
informert, uttrykkelig og frivillig.
Der formål ikke er å anse som klart, skal det
avklares i gitt oppdrag. Opplysningene skal som
hovedregel ikke brukes til andre eller uforenelige
formål, med mindre involverte samtykker til dette.
Det skal være saklig og begrunnet i lovhjemmel
hvis bruk uten innhentet samtykke.
Det sikres at personopplysninger ikke blir
gjenstand for urett gjenbruk.
Personopplysningene skal være tilstrekkelige og
relevante og de skal som hovedregel ikke lagres
lenger enn det som er nødvendig for å
gjennomføre formålet.

Rettslig grunnlag
Noen regelverk er sentrale i forbindelse med
oppdrag hvor personopplysninger kan inngå.
I tillegg kan tilkomme andre regelverk avhengig
av oppdrag og formål. Sentrale regelverk:
 Personopplysningsloven (14.04.2000)
 Personopplysningsforskriften (15.12.2000)
 EU-direktiv 95/46 / EC
 Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen
 Internkontrollforskriften § 5
 Veglova
Utover dette gjelder regelverk knyttet til regnskap
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Hvilke personopplysninger behandles

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene

Ellingstadåsen Vel og Veilag kan
behandle følgende personopplysninger:

Regnskap beholdes i 10 år.

Kontaktopplysninger og regnskapsopplysninger
forbundet med velets og veilagets medlemmer
på Ellingstadåsen. Med kontaktopplysninger
menes navn, adresse, telefonnummer, epost,
eiendomstype/prisgruppe og medlemsstatus eiere
av hver eiendom.
Type personopplysninger avhenger av oppdrag.
Det samles ikke inn flere opplysninger enn
nødvendig.

Ved salg eller overdragelse av eiendom blir ny eier
lagt inn i StyreWeb, og tidligere eiere blir slettet.
Styret i vel og veilag er ansvarlig for at sletting blir
fulgt opp i tråd med denne avtale.

Kontaktinformasjon
Skriftlig krav om innsyn, retting eller sletting skal
rettes til behandlingsansvarlig.

Epost: styret@ellingvel.org

Frivillighet til å gi fra seg personopplysninger
Hovedregel er at det er frivillig å oppgi
personopplysninger. Noen opplysninger må oppgis
i forbindelse med regnskap, og som følge av sitt
medlemskap.

Henvendelser skal behandles så snart som mulig,
men senest innen 30 dager så langt det er mulig.
Ved interessemotsetninger kan
behandlingsansvarlig innhente juridisk eller annen
nødvendig kompetanse for å sikre en forsvarlig
oppfølging i tråd med gjeldende regelverk.

Utleveres opplysningene til tredjepart
Ellingstadåsen vel og veilag benytter
databehandler StyreWeb. Avtalen med StyreWeb
regulerer databehandlers bruk av
personopplysninger på vegne av
behandlingsansvarlig, herunder innsamling,
registrering, sammenstilling, lagring, utlevering
eller kombinasjoner av disse.
Jf. Databehandleravtale StyreWeb
Det utleveres ikke opplysninger utover det som er i
tråd med gjeldende regelverk.

Vedlegg:
 Databehandleravtale StyreWeb
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