Personvernerklæring for ISPS Norge
Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger innsamlet av ISPS Norge på vår
hjemmeside. Spørsmål angående denne erklæringen eller emner berørt i denne erklæringen
kan rettes til:
Kontaktinformasjon ISPS Norge
E-post: post@ispsnorge.no
Telefon +47 23 25 60 50 / 450 20 164

1.

Formålet med innsamling og registrering

Vi ber om personopplysninger av deg når
• Du melder deg inn som medlem i ISPS Norge
• Du melder deg på ISPS Norges fagkonferanse
De registrerte opplysningene blir brukt til registrering, tilrettelegging og fakturering av
kurs/konferansedeltakelse og/eller til utsendelse av eventuell informasjon for den aktuelle
registreringen, utsendelse av annen relevant informasjon, og til utsendelse av tidsskriftet
Psychosis fire ganger i året.

2.

Hva slags opplysninger blir registrert?

Vi registrerer disse opplysningene om deg:
Ved innmelding som medlem:
• Fullt navn
• Gateadresse
• Postnummer
• Poststed
• E-post adresse
Når du melder deg på vår konferanse ber vi i tillegg om din stilling/tittel, arbeidssted,
telefonnr., om du er ISPS medlem, hvilke dager du vil delta på, hvilken parallellsesjon du ønsker
å delta på, om du er vanlig kursdeltaker eller om du er foredragsholder eller medlem av styret,
eventuelt kostnadssted/ansvarsnr. og fakturaadresse. Vi spør også om du har spesielle behov
eller allergier.

ADRESSE:
ISPS Norge c/o SEPREP
Keysers gate 4
0165 OSLO

KONTAKT:
Tlf.: 23 25 60 50
Mobil: 450 20 164
E-post: post@ispsnorge.no

Facebook: ISPS Norge
www.ispsnorge.no
Org.nr. 817 551 572

3.

Hvem får tilgang til disse opplysningene?

Disse opplysningene brukes kun av ISPS Norge for de formål som er oppgitt i dette dokumentet.
ISPS Norge administrerer disse listene selv, ved sekretær Wenche Løyning.

4.

Lagring og oppbevaring

ISPS Norge lagrer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i
forhold til de formålene opplysningene ble samlet inn. Lagringsperioden vil variere avhengig av
til hvilke formål opplysningene ble registrert. Dersom all lovlig bruk av opplysningene opphører
og ingen ytterligere lovmessige krav gjør at opplysninger fortsatt må lagres, vil disse bli slettet
fra våre systemer senest innen 3 måneder etter at formålet er opphørt.

5.

Rett til innsyn i, rettelser av og sletting av personopplysninger

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du har
også rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere
samtykker angående forskjellig bruk av opplysningene, og til å be om at opplysningene slettes.
Disse endringene må du be oss om å utføre. Vær oppmerksom på at noen opplysninger kan
måtte lagres på grunn av offentlige pålegg, lover og regler. Bruk kontaktinformasjon øverst i
dette dokumentet for slike henvendelser.

6.

Utkopiering av registrerte opplysninger og tilknyttet informasjon

Om ønskelig kan det rekvireres en lesbar kopi i PDF av de registrerte opplysningene og
eventuelle tilknyttede data. Se kontaktinformasjon for slike henvendelser.

7.

Klage

Dersom du mener dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag, blir benyttet i strid med
dine interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative
konsekvenser for deg som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet.
Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside www.datatilsynet.no

Oslo, 22. mai 2018
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