Erklæring om personvern for søkere til Helle Bennetts Almennyttige Fond

1. Hvem er behandlingsansvarlig?
Styret og administrasjonen i Helle Bennetts Almenyttige Fond. (Alle har signert taushetspliktskjemaet)
2. Hva er formålet?
Formålet med behandlingen av personopplysninger i HBAF er å kunne motta søknader med sensitiv
informasjon, lagring vil kunne inngå i en intern oppbevaring for statistikk og andre oversikter.
3. Hva er det rettslige grunnlaget?
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i HBAF er personopplysningsloven og annet.
4. Hvilke personopplysninger behandles?
De følgende personopplysninger behandles i HBAF når det gjelder våre søkere enten privat eller
organisasjon/stiftelse;
• Søkers navn
• Søkers e-postadresse
• Søkers mobilnummer
•
5. Hvor hentes opplysningen fra?
All informasjon om søkerne stammer i utgangspunktet fra innmeldingsskjemaet på nettet www.hbaf.no
6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Søknaden til HBAF er frivillig og alle opplysninger fra søkerne er avgitt frivillig.
Man kan ikke være søker hos HBAF uten at man frivillig gir disse opplysningene.
7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Vi benytter oss av Dropbox for lagring av alle papirer vedrørende søknader sendt HBAF. Det utleveres ikke
opplysninger til andre, hverken salg av adresser eller tilsvarende.
8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Alle søkere som har fått avslag slettes automatisk fra arkivene. Det vil kun være organisasjonsnavn/søkers
beløp og dato som blir liggende igjen etter en avslått søknad. Dette skjer innen 3 mnd. etter at avslaget er
sendt søker.
Søkere som blir innvilget av styret i HBAF vil bli liggende med all dokumentasjon inntil rapport er avlagt 1-2
år etter at innvilget beløp er overført. Etter 1-2 år vil kun navn på organisasjonen/org. Nr./ beløp innvilget
og dato være igjen for statistikk internt hos HBAF.
9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?
Søker har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om den enkelte ifølge Personopplysningsloven,
lovverket i Norge gjelder.
10. Hvordan sikres opplysningene?
Alle opplysningene om søkerne ligger sikkert forvart på sikre servere.
Og det er kun autorisert personale som har tilgang til Søkers opplysninger.
11. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår bruk av dine opplysninger kan du ta kontakt med post@hbaf.no

