Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen gjør rede for Feiermesternes Landsforenings (Flf) håndtering av
personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester.
Behandlingsansvarlig i Flf er sentralstyrets leder. I tillegg behandler våre sentralstyremedlemmer og lokal
styremedlemmer alle adresseendringer og inn- og utmeldinger av medlemmer på direkte oppfordring fra
dem det gjelder, eller på godkjent oppfordring. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av
personopplysninger kan gjøres til postmaster@feiermester.org

Medlemmer
Flf behandler alle opplysninger om våre medlemmer – navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, epostadresse og evt. tilknytning til lokalforening – konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler
med deg som medlem, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser og til å drive informasjon om
Flf. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningsloven og direktiv.
Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med evt. unntak av lokalforeningen du tilhører.
Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med
oppbevaringen.

Database
Vi håndterer personopplysninger i databasen Styre-web, som er levert av https://www.styreweb.com/
Flf følger prinsippene for innebygd personvern, og benytter Styreweb som system for å utføre dette.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke
sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og
sletter den så raskt som mulig.

Påmelding til kurs og arrangement
Via vår nettside har du fra tid til annen mulighet til å melde deg på kurs og andre arrangement. I
tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov
for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere
arrangementet. Opplysningene slettes etter endt kurs/arrangement.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å
tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene
inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på
datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Webanalyse
Vi ønsker at du som besøkende på nettsidene våre skal finne det du er ute etter raskest mulig. For å
lage og vedlikeholde et brukerrettet nettsted er vi avhengige av å kunne analysere brukermønsteret
til de som bruker sidene våre. Vi samler derfor inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på
www.flf.org. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn, tilbake til
den enkelte bruker.
Hensikten er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet
på nettstedet. Eksempel på hva statistikken gir svar på er hvilke søkeord som er brukt, hvor mange
som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som blir brukt. I tillegg blir
opplysningene anonymisert. Informasjonen kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker.
Hvis du ikke ønsker å bidra til analyse av bruken av nettsidene våre, kan du reservere deg mot det
ved å slå av informasjonskapsler i nettleseren.

Informasjon lagret i elektroniske skjema
Vi bruker elektroniske skjema for å forenkle og effektivisere våre forvaltningsoppgaver. Når du fyller
ut elektroniske skjemaer på www.flf.org vil informasjonen du gir fra deg, bli sendt sikkert til den
behandler eller loka avdeling som trenger informasjonen til sin saksbehandling. I de tilfeller det er
eksterne leverandører som mottar opplysningene er dette angitt spesielt og de eksterne
leverandørene vil ha egne personvernerklæringer og databehandleravtaler med Flf.
Bildebruk
Bildene vi bruker på nettsidene er som oftest illustrasjonsbilder. Ved bruk av bilder tatt i forbindelse
med våre aktiviteter innhenter vi samtykke først.
Sosiale medier
FLF driver ikke saksbehandling i sosiale medier, og samler heller ikke data i sosiale medier.

Kontaktinformasjon
Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Det kan fra den registrerte kreves innsyn i hvilke
opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en
skriftlig og signert henvendelse til oss, for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.
Kontakt oss på postmaster@feiermester.org for å rette feil i navn og adresse, for å endre type eller antall
henvendelser – eller for å be om å bli slettet.

