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Tillitsvalgte i PP-Akershus

Personvernlovgivningen skal sikre at personalopplysninger ikke kommer på avveie og kan
misbrukes til andre formål enn det de er ment for. I en digital verden der data flyr nærmest fritt
rundt, er det viktig at det lages sikre systemer som hindrer at dette kan skje.
Fra og med juli 2018 trådte den nye europeiske personvernordningen GDPR i kraft i Norge.
Den skal sikre at de systemene vi har i dag, bli enda bedre. Alvoret i saken understrekes ved at
det nå kan gis store bøter til den/de som bryter forordningen.
Nyordningen inneholder i stor grad de samme elementene som tidligere, men på enkelte
områder er kravene til behandlingen av personverndata skjerpet. Blant annet er det nå krav til
aktivt og informert samtykke fra de som blir oppført i en database, for eksempel et
medlemsarkiv. PP-Akershus v/leder har derfor gått gjennom og vurdert dagens rutiner og
omarbeidet noe på de ordningene vi har per i dag. Det gjelder f. eks. hvilke opplysninger vi kan
innhente, hvordan opplysningene blir lagret og hvilke rettigheter den enkelte som står på våre
medlemslister har, blant annet retten til innsyn, korrigeringer og sletting av data.
Foranstående innebærer at PP-Akershus har utarbeidet en midlertidig instruks som skal sikre
at vi handler i samsvar med de nye reglene.

Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus
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Personvernerklæring for PP-Akershus

Generelt
PP-Akershus er forpliktet til å verne om privatlivet og integriteten til våre medlemmer og
ønsker med denne personvernerklæringen å synliggjøre hvordan innsamlede data
behandles.

Lovgivning
I henhold til ny personvernforordning fra og med juli 2018, er det nå innført skjerpede krav
til et aktivt og informert samtykke i forbindelse med oppretting og videreføring av registre
med personopplysninger.
Alle medlemmer i Pensjonistpartiet har fritt innsyn i alle registrerte persondata på
våre medlemslister.
Dersom et medlem ønsker innsyn, kan hun/han henvende deg til PP-Akershus på e-post
leder@akershuspensjonistparti.no
og få utskrift av de opplysningene som er registrert på seg.

Formålet med registeret
Personopplysningsregisteret i PP har som formål å gi opplysninger som setter partiet i
stand til å holde kontakt med medlemmene pr. post, e-post og telefon
Opplysningene skal brukes i forbindelse med
•
•
•
•

Utsendelse av medlemsbrev
Informasjon om organisatoriske og politiske forhold i kommune, fylke og på
landsbasis
Innkreving av medlemskontingent
Etter henvendelse fra offentlig myndighet oppgi medlemstall og om enkeltpersoner
er medlemmer eller ikke
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Rettighetene til de registrerte
•
•
•

Den som er registrert har rett til å få vite hva som er registrert om henne/ham
Den som er registrert kan be om å få rettet opplysninger som er registrert om seg selv
Den registrerte kan kreve å få slettet opplysninger om seg selv

Innsyn og krav om endring eller rettinger i registeret sendes leder@akershuspensjonistparti.no

Lagring og beskyttelse av personopplysningene
Personopplysningene lagres på en sikker måte og behandles kun av personer som er klarert for
dette og trenger opplysningene for å kunne utføre oppgaver i tråd med formålene.
•
•
•

Leder i Pensjonistpartiet har overordnet ansvar for medlemsregisteret i alle ledd i partiet.
Leder i fylkespartiet har ansvar for medlemsregisteret i fylkespartiet og kommunepartiene
Kommunepartileder har ansvar for medlemsregisteret på kommuneplan

Alle som registreres som er behandlere i registeret, skal skrive under på taushetserklæring.

Utlevering av opplysninger til tredje part
På forespørsel/krav fra offentlig myndighet kan det være behov for å utlevere registeret. Dette vil i
så fall kun gjelde navn, adresse, telefon og e-post.
Ved utsendelse av medlemsaviser og annen informasjon, kan det være behov for å gi opplysninger
til trykkerier og/eller andre distributører. Listene til disse vil kun inneholde navn og adresse.
Pensjonistpartiet sentralt har overordnet ansvar for at opplysninger gitt tredjepart ikke misbrukes til
annet formål enn det som følger med utlevering av dataene.

Innsamling av og behandling av opplysninger
Innsamling av opplysninger skal skje skriftlig på godkjent innmeldingsskjema eller på mail til den
som er registeransvarlig i fylket eller på landsbasis.
Registeret på fylkesnivå og kommunenivå kan kun inneholde følgende forhold:
Verv, navn, adresse, telefon, e-post, bostedskommune, fødselsår (frivillig) og oversikt over
innbetalt kontingent.
Registeret føres på lukket system uten tilgang for andre offentlige og/eller private aktører.

Landsregisteret inneholder:
Navn, adresse, telefon og e-post
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Hovedansvarlig
Pensjonistpartiet v/
Leder Tone J. Coucheron
Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen
Tlf.
924 16 772
e-post: post@pensjonistpartiet.no

Dataansvarlig
Pensjonistpartiet v/
Kasserer Liv Remman
Tlf. +47 481 30 592
liv-judi@frisurf.no

Databehandler i PP-Akershus
PP-Akershus v/
Ole Kr. Fiksdal
Mattias Skytters vei 175
1482 Nittedal
Tlf. 479 10 758
e-post: leder@akershuspensjonistparti.no

Databehandler i kommunepartiene
Leder for kommunepartiene

For PP-Akershus

Ole Kr. Fiksdal
Leder PP-Akershus
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