Personvernerklæring 26.06.2018
Innledning
Norske Reserveoffiserers Forbund tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personlige data,
og har derfor implementert denne personvernerklæringen som informerer deg om hvordan
vi behandler dataene dine.
Overfor våre kunder, ansatte og leverandører er vi behandlingsansvarlig. I alle tilfeller sikrer
vi at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.
Organisasjon: Norske Reserveoffiserers Forbund
Adresse: Bygning 60, Akershus festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Organisasjonsnummer: 971481528
Telefonnummer: 22 47 82 40
Epost: post@sekr-nrof.no
Nettside: www.nrof.no
Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg som medlem (kunde) om
hvilke opplysninger som samles inn om deg som medlem i NROF og på «Min side» på
nrof.no, samt hvordan disse opplysningene blir benyttet. NROF bryr seg om personvernet
ditt, og vi ønsker å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. Vårt mål er å følge
alle gjeldende lover og forskrifter om vern av personopplysninger, herunder
personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).
Når du melder deg inn i Norske Reserveoffiserers Forbund samtykker du til vilkårene i denne
personvernerklæringen.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler
NROF behandler de personvernopplysningene du gir eller har gitt oss ved innmelding/søknad
om medlemskap og senere innmeldte oppdateringer. Vi samler inn følgende
personopplysninger til formålene angitt her:
 Medlemspleie og kontakt:
Navn, kjønn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kommune, land,
ønske om tilknyttet NROF-avdeling, Medlemskategori, Høyeste militære grunn
utdanning, militær grad, forsvarsgren, medlemstype, datoen vi har registrert ved
innmelding og om du er veteran.
 Kontroll med skyteaktiviteter på bakgrunn av tilgang til militære våpen og
halvautomatiske rifler:
Godkjent skytternivå, søker om å bli skytter på høyere nivå, godkjent av
lokalavdelingen for utlån av militære våpen, gitt påtegning for erverv av sivilt våpen
og aktiv reserve. I tillegg er det frivillig å registrere at man har sivilt våpenkort og
godkjent våpenskap.
 Ved søknad om medlemskap må man oppgi:
Tjenestested/avdeling, annen tilknytning til Forsvaret, hvordan fikk man informasjon
om NROF, bakgrunnen for å søke medlemskap og referansepersoner.

Informasjonskapsler
NROFs nettside, nrof.no, benytter per i dag ikke informasjonskapsler (cookies) for å samle
inn informasjon. Hvis vi begynner med informasjonskapsler, vil du blir informert om formålet
og bruken med å samle inn opplysninger via disse. Før vi benytter informasjonskapsler på din
enhet, vil vi be om ditt samtykke.

Databehandlere
NROF selger ikke personopplysninger til tredjepart, ei heller bytter eller videreformidler slik
informasjon med tredjepart uten ditt samtykke, med mindre det foreligger et lovgrunnlag.
Flere selskaper bidrar i å behandle kundeopplysninger. Etter personopplysningsloven, er
slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger etter instruksjoner gitt av NROF i
henhold til databehandleravtaler med NROF. Vi benytter oss av følgende databehandlere per
i dag:
 Gitek AS – drift av medlemsregister og Min side
 Infolink AS – leverandør av servertjenester for sekretariatet
 Questback – for spørreundersøkelser
 Norpost – for utsendelse og adressering av Pro Patria
 Merkur Grafisk AS – for trykking av Pro Patria
Interne databehandlere deles i to grupper:
 De ansatte i sekretariatet har alle tilgang til alle registrerte personopplysninger i
medlemsregisteret, for alle medlemmer.
 Tillitsvalgte har tilgang til alle registrerte personopplysninger for medlemmene i egen
lokalavdeling. Normalt har ikke flere enn tre-fire av de lokale tillitsvalgte i hver
avdeling tilgang til dette. Sentrale tillitsvalgte kan få utvidet tilgang ved behov.

Sikkerhet
Vi vil gjennom våre databehandlere tilpasse og utvikle vår informasjonssikkerhet slik at
opplysningene dine er beskyttet. Både gjennom organisatoriske tiltak (instruksjoner, rutiner
og prosesser) og tekniske tiltak (maskinvare og programvare). Hensikten er å sikre
beskyttelse av dine personopplysninger mot mulige sikkerhetsbrudd, slik som sletting, tap,
endring, uautorisert tilgang og publisering.

Lagringstid
NROF lagrer dine personopplysninger så lenge du opprettholder medlemskapet.
NROF beholder følgende medlemsinformasjon også etter at medlemskapet er avsluttet:
Navn, fødselsdato, tilknyttet NROF-avdeling, medlemstype, medlem fra/til dato, godkjent
skytternivå, godkjent for utlån av militære våpen og gitt påtegning for erverv av sivilt våpen.
Grunnen til at disse opplysningene ikke slettes er at NROF skal ha oversikt over eventuelle
ekskluderte medlemmer, gjengangere som unnlater å betale kontingent hvert år og historisk
status på våpen og skytterstatus.

Endringer i personvernerklæringen
NROF forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer i denne
personvernerklæringen, i den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve
nye juridiske eller tekniske krav. Eventuelle endringer i personvernerklæringen publiseres
fortløpende på NROFs hjemmeside.

Dine rettigheter
Alle medlemmer har tilgang til de registrerte personopplysningene om seg selv via «Min
side». De som ikke allerede har tatt i bruk denne rettigheten kan kontakte oss på e-post
post@sekr-nrof.no for å få påloggingsopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting
av personopplysningene vi har om deg. Alle medlemmer har full innsikt i egne lagrede
personopplysninger, men kun delvis selvstendig redigeringsmulighet.
Du kan kreve dataportabilitet, der du kan be om å få alle personopplysningene om deg
utlevert og videresende dette til annen virksomhet. Du kan lese mer om innholdet i disse
rettighetene på www.datatilsynet.no.
Du har ingen plikt til å gi NROF dine personopplysninger, men for å kunne være medlem i
NROF er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har
beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så ber vi deg ta
kontakt med oss. Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger. Hvis
motsettelsen din er berettiget, vil vi sørge for at behandlingen opphører. Skulle du oppleve
at det avvikende forholdet vedvarer, så kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Samtykke
Som medlem i NROF samtykker du i at NROF innhenter de beskrevne
personvernopplysningene beskrevet ovenfor. Du samtykker samtidig også i at NROF kan
sende deg ulike typer henvendelser, spørreundersøkelser og medlemstilbud.

