PERSONVERNERKLÆRING FRA POLYTEKNISK FORENING
Dine personopplysninger er trygge hos oss
Polyteknisk Forening er opptatt av at du skal ha tillit til oss. I denne personvernerklæringen kan du lese
om hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Hvilke personopplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til
Avhengig av hva du registrerer og hvordan du bruker foreningens tjenester, lagrer vi disse opplysningene
om deg:
Personlige medlemmer
Ved tegning og ved oppdatering av ditt medlemskap oppgir du kontaktinfo. Opplysningene lagres og brukes
til å levere tjenester og tilbud til deg som medlem. Ved tegning av medlemskap aksepterer du at vi sender
deg SMS og e-post vedrørende ditt medlemskap.
Din skriftlige korrespondanse med foreningens sekretariat lagres for å kunne administrere ditt medlemskap.
Ved betaling av medlemskap innhenter Polyteknisk Forening informasjon om deg, herunder kontonummer,
kortnummer og betalingsmetode. Dette gjøres for å kunne motta din betaling og registrere ditt kjøp.
Bedriftsmedlemmer
Behandling av opplysningene knyttet til våre bedriftsmedlemmer følger beskrivelsene gitt i denne
personverserklæringen.
Foredragsholdere
Polyteknisk Forening lagrer kontaktopplysninger om foredragsholder dersom dette er nødvendig for
gjennomføringen av det aktuelle arrangementet.
Ikke-medlemmer
Dersom du, som ikke-medlem, deltar på et av Polyteknisk Forenings arrangementer, lagrer vi
kontaktinformasjon som er nødvendig for å identifisere den påmeldte og for fakturering av deltakeravgift.
Du tillater at vi bruker din kontaktinformasjon til eventuell oppfølging i etterkant av møtet, herunder
kontakt i markedsføringsøyemed. Det samme gjelder for kunder som f.eks. i forbindelse med utleie av
møtelokaler.
Leverandører
Vi deler ikke personopplysninger med våre leverandører med mindre det gjelder forvaltning av
medlemsregister, utsendelse av møteinvitasjon og regnskap. For øvrig skal det foreligge et lovlig grunnlag
som f.eks. leverandørenes databehandleravtale.

Deling og lagring av personopplysninger
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik
utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger
oss å gi ut informasjonen.
Dersom du kombinerer medlemskapet hos oss med en av våre samarbeidspartnere, som for tiden er Tekna
og NPF Oslo og/eller med et abonnement på Teknisk Ukeblad, utveksles enkelte personopplysninger med
den aktuelle samarbeidspartneren. Dette gjøres for å kunne administrere ditt kombinerte medlemskap
og/eller abonnement. Omfanget av informasjonsutvekslingen holdes på et minimum og reguleres i tråd
med gjeldende lovverk i egne databehandleravtaler. All behandling av personopplysninger skjer innenfor
EU/EØS-området.
Ved ditt besøk på våre nettsider kan vi bruke cookies for å kunne gi deg en god brukeropplevelse, sikre
funksjonalitet på nettsiden, analysere nett-trafikk og for målrettet markedsføring.
Vi lagrer informasjon knyttet til ditt medlemskap så lenge du er medlem hos oss. Dersom du avslutter ditt
medlemskap i Polyteknisk Forening, kan dine opplysninger oppbevares en viss tid som en sikkerhet for
medlemmene, eksempelvis i forbindelse med feilaktige utmeldinger. Forøvrig lagrer vi dine opplysninger,
for medlemmer og ikke-medlemmer, så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for.
Opplysningene slettes når lagringen ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet.
Nødvendige opplysninger knyttet til økonomiske transaksjoner behandles og slettes i tråd med
Regnskapsloven.
Dine rettigheter
Som medlem har du rett til å kreve innsyn og retting av dine personopplysninger. Du har videre rett til å
be oss slette, begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger, dersom dette ikke er i konflikt med
Polyteknisk Forenings medlemsvilkår.
Du har til enhver tid adgang til å trekke tilbake samtykker du har gitt oss.
Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å
klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no). Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss
slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.
Endringer
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. På vår nettside publiserer vi den til enhver
tid aktuelle versjon.
Kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Polyteknisk Forening, ved generalsekretær
Mette Vågnes Eriksen.
Telefonnummer: 22426870

E-postadresse: polyteknisk@polyteknisk.no

Nettside: www.polyteknisk.no

Adresse: Rosenkrantz’ gate 7, 0159 Oslo

