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PERSONVERNERKLÆRING 	
 
 

1. Hvilke personopplysninger behandler NODA?  

Medlemskap i NODA 

Når du melder deg inn i NODA ber vi om og behandler følgende personopplysninger i vårt 
medlemsregister: navn, telefonnummer, epostadresse, postadresse, fødselsnummer, kjønn, 
innmeldt dato og betalingsinformasjon. I tillegg lagrer vi hvilke tjenester som er relatert til 
ditt medlemskap.  

I NODA har du mulighet til å etablere et bedriftsmedlemsskap eller medlemskap for 
enkeltpersoner. Ved å opprette et bedriftsmedlemskap kan du bli du bedt om å oppgi navn 
og kontaktinformasjon til de andre flere i bedriften. Personopplysninger behandles uansett 
på samme måte som et vanlig medlemskap.  

Barn kan også bli medlemmer i NODA.   

 

Etablert samarbeid med eksterne parter og påmelding til kurs, aktiviteter, 
utviklingsprogrammer og lignende i NODA regi  

I samarbeidsprosjekter og/ eller påmelding til ulike aktiviteter, kurs, utviklingsprosjekter og 
lignende i regi av NODA vil vi be om og behandle personopplysninger som navn, e-
postadresse, fødselsdato, medlemsnummer, samt annen informasjon (allergier, spesielle 
behov, kontaktinformasjon til pårørende etc) som er nødvendig for behandling av din 
deltakelse på aktiviteten. Hvis du melder på flere eller andre enn deg selv vil du også bli 
bedt om å oppgi personopplysninger for disse personene. Opplysningene benyttes kun for å 
håndtere og kommunisere med deg om din deltakelse på aktiviteten, så fremt du ikke har 
gitt oss samtykke til annet.   

 

Bruk av digitale medier for kontakt og tilbakemeldinger  

I kontakten med NODA vil chat, skype, facebook, epost m.v. bli tatt i bruk.  Når vi ber om e-
postadresse er det for å kunne gi deg bedre og raskere respons på din henvendelse. 
Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om din sak.   

 

2. Hva brukes personopplysningene til?  

NODA bruker personopplysningene primært for å håndtere og kommunisere med 
medlemmer, samarbeidsparter og deltakere i NODAs prosjekter og aktiviteter.  
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Vi kan komme til å bruke personopplysningene dine til følgende formål:   

• For å opprette og håndtere ditt medlemskap i NODA  
• For å behandle henvendelser og bestillinger via våre digitale tjenester  
• For å kunne kommunisere med deg i forbindelse med ditt medlemskap hos oss, som 

samarbeidspart eller deltakere i våre aktiviteter    
• For å kunne sende medlemsinformasjon og informere om organisasjonens tjenester 

og tilbud  
• For å kunne kontakte deg i forbindelse med din påmelding, avmelding og deltakelse 

på våre kurs og aktiviteter og eventuelt kontakte med pårørende hvis nødvendig   
• For å sende deg spørreundersøkelser som redskap i prosjekter og som gir deg 

muligheten til å påvirke våre tjenester    
• For å teste og forbedre systemene vi benytter for å tilby tjenester   
• For å forebygge misbruk eller feil bruk av tjenestene våre   

Vi vil bare beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet 
med medlemsskap, samarbeid eller deltakelse, eller så lenge loven pålegger oss å beholde 
dem. Etter dette vil personopplysningene dine bli slettet eller anonymisert. Anonymiserte 
opplysninger kan ikke spores tilbake til deg, og vil blant annet bli benyttet til statistikk og 
andre formål som kan hjelpe oss med å forbedre og videreutvikle tjenestene våre.   

 

Markedsføring og nyhetsbrev  

For våre medlemmer kan NODA sende deg relevant medlemsinformasjon.  Vil vil sende 
medlemsinformasjon og nyhetsbrev inntil du aktivt har meldt deg ut av DNT.  Du kan 
reservere deg mot å motta slik informasjon via Min side eller via informasjonen du mottar.  

Vi vil ikke, uten ditt samtykke, benytte dine personopplysninger til andre formål enn det 
som er avtalt og nevnt her. 

 

3. Utlevering av personopplysninger    

Vi selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan bare 
dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:   

• med tredjeparter, når deler av bestillingen omfatter tjenester som leveres av en 
tredjepart,  

• våre samarbeidspartnere, når du har samtykket til det,  
• med tredjepartstjenesteleverandørene våre, som utfører oppgaver eller arbeid på våre 

vegne og etter våre instrukser som databehandlere, for de formålene som er angitt i 
denne personvernerklæringen,  

• for å beskytte og forsvare NODA (herunder håndheve gjeldende medlemsvilkår), 
eller med offentlige myndigheter eller etater når det er påkrevd i henhold til 
lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene.   

4. Lenker til tredjeparter    

Denne personvernserklæringen gjelder bare NODAs bruk, innsamling og utlevering av 
personopplysninger. Våre nettsteder og digitale tjenester kan inneholde lenker til andre 
nettsteder som ikke er under vår kontroll. NODA er ikke ansvarlig for innholdet på disse 
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nettstedene og er ikke ansvarlig for eventuell behandling av personopplysninger på 
disse nettstedene. NODA tilbyr lenkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å 
finne mer informasjon om bestemte emner.   

5. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?  

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine slik 
at de ikke forsvinner, manipuleres eller at uautoriserte personer får tilgang til dem. Vi 
tilpasser kontinuerlig sikkerhetstiltakene til den teknologiske utviklingen.   

 

6. Dine rettigheter  

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om 
deg. Hvis opplysningene er feil, ufullstendige eller er irrelevante, kan du be om at 
opplysningene rettes eller fjernes. Henvendelser om innsyn, retting og sletting vil besvares 
fortløpende og senest innen 30 dager. Vi kan ikke fjerne opplysningene dine dersom det 
finnes lovpålagte krav om at disse skal lagres, som f.eks. bokføringsregler eller annen legitim 
årsak til å beholde opplysningene.   

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter dine opplysninger til 
markedsføringsformål eller endre dine kontaktopplysninger via Min side. Du kan også 
kontakte oss enten ved å sende et brev til NODA …….. eller ved å sende en e-post til 
michele@noda.no 

 

7. Endringer av denne personvernerklæringen  

NODA kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger 
endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi 
gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato nederst på denne siden, og den 
endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato. Vi vil gjøre større 
endringer godt synlig, men anbefaler at du leser personvernerklæringen jevnlig når du 
benytter våre digitale løsninger. I tillegg vil vise til endringshistorikken i vår 
personvernernerklæring.   

 

8. Kontaktinformasjon  

Vennligst kontakt oss hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om vår 
personvernpraksis eller personvernerklæring. Du kan kontakte oss på:  

Personvernansvarlig   
Michele Renee Widerøe Telefon: 908 90 889   E-post: michele@noda-no   
Organisasjonsnummer 814589242  

Dato for godkjenning av personvernerklæringen: 27.08.2019   
Oppdateringer: Ingen  

Hvis du føler noe er uavklart, har du også rett til å kontakte datatilsynet. Det relevante 
datatilsynet vil være Datatilsynet i Norge 


