
PERSONVERNERKLÆRING 
 

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening («AAF», «Vi», «Oss» eller «Vår»), org. nr. 977 361 168, 

er en frittstående arbeidsgiverorganisasjon for arbeiderbevegelsen. I forbindelse med Vår behandling 
av personopplysninger tilhørende tredjeparter, Våre egne ansatte eller ditt foretaks medlemskap 

(«Medlemskap») hos Oss vil Vi behandle personopplysninger om deg og enkelte ansatte i det 
foretaket du representerer (samlet betegnet som «Du», «Deg» eller «Din»).  

Dersom du representerer et medlemsforetak er Du ved nevnte foretak selv ansvarlig for å formidle 

denne personvernerklæringen til de ansatte i medlemsforetaket som vil få sine personopplysninger 

behandlet av Oss, samt for å påse eget behandlingsgrunnlag for overføring av nevnte 
personopplysninger. 

Denne personvernerklæringen («Personvernerklæring») inneholder opplysninger Du har krav på når 
det samles inn opplysninger gjennom ditt Medlemskap og generell informasjon om hvordan Vi 
behandler personopplysninger. 

Hensikten med denne Personvernerklæringen er å informere Deg om Dine rettigheter, samt om Våre 

retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene Vi mottar fra Deg gjennom Ditt 
Medlemskap. 

Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan Vi samler inn, bruker, 
beskytter eller på annen måte behandler Dine personopplysninger.  

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet 

som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi innholdet i Medlemskapet utvides 
eller endres. Vi vil varsle Deg dersom dette krever nytt samtykke fra Deg. 

Du kan være trygg på at Vi behandler Dine personopplysninger på en sikker måte. Nedenfor finner Du 

derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor Vi gjør dette og Dine 
rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. 

Vi har utformet denne Personvernerklæringen i et moderne og leservennlig format, slik at Du ikke 

trenger å lese alt for å finne svaret på ditt spesifikke spørsmål. Vennligst klikk på et av emnene 
nedenfor for å bli henvist til relevant informasjon: 

1. Samtykke 

2. Legitim interesse 

3. Behandlingsansvarlig 

4. Hva er personopplysninger? 

5. Hvilke personopplysninger behandler vi? 

6. Når behandler vi personopplysninger? 

7. Formålet med vår behandling? 

8. Hvor lenge vil personopplysningene behandles? 

9. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter 

10. Tredjepartslinker 

11. Sikkerhet 

12. Overføring av personopplysninger til utlandet 

13. Dine rettigheter 

14. Endring 

15. Kontakt 

 

 

 

 



1. Samtykke 

For å kunne benytte Deg av Vår Nettside eller enkelte av Våre Medlemstjenester er det nødvendig at 

Du gir Oss visse etterspurte personopplysninger. Hvis Du ikke ønsker å gi Oss slike nødvendige 
opplysninger, kan Vi dessverre ikke gi Deg tilgang til forespurte Medlemstjenester.   

Ved å bruke Vår Nettside eller Våre Medlemstjenester, bekrefter Du at Du har lest og at Du forstår og 

samtykker til innholdet i denne Personvernerklæringen og til Vår behandling av Dine 
personopplysninger.  

Du kan når som helst trekke tilbake Ditt samtykke ved å kontakte Oss som angitt i punkt 15. Vær 
likevel oppmerksom på at dette kan føre til at Vi ikke lenger kan levere Våre Medlemstjenester til Deg. 

2. Legitim interesse 

Vi har grunnlag for å behandle Dine personopplysninger etter gjeldende personvernlovgivning da:  

a) Behandling av personopplysninger er nødvendig for at Vi skal kunne oppfylle medlemsavtalen 

med Deg. 

b) Vi har rettslige forpliktelser som må oppfylles. 

c) Vi har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger som ikke overstiger hensynet til 
den enkeltes personvern.  

For at vi skal kunne administrere Ditt Medlemskap hos Oss er det nødvendig at Du gir Oss visse 
etterspurte personopplysninger. Hvis Du ikke ønsker å gi Oss slike nødvendige opplysninger, kan Vi 

dessverre ikke administrere Ditt medlemskap og Medlemskapet må trolig suspenderes eller avsluttes. 

Ved å fortsette Ditt Medlemskap, bekrefter Du at Du har lest og at Du forstår og samtykker til 
innholdet i denne Personvernerklæringen og til Vår behandling av Dine personopplysninger. 

3. Behandlingsansvarlig 

AAF ved direktør er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med 
Vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. 

Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av 

personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det 
overordnede ansvaret for behandlingen av Dine personopplysninger. 

AAF ved direktør har ansvaret for den daglige oppfølgingen av forhold som gjelder personvern i 
virksomheten. 

4. Hva er personopplysninger? 

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis 

opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver 
bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og 
utlevering. 

5. Hvilke personopplysninger behandler vi? 

Ved å benytte deg av Våre Medlemstjenester, vil Vi kunne behandle Dine personopplysninger, 
inkludert, men ikke begrenset til: 

a) Adresse  



b) Advarsler, varsler og klager 

c) Alder 

d) Ansiennitet 

e) Ansettelse 

f) Arbeidsgiver 

g) Betalingsinformasjon (eksempelvis betalingshistorikk, inkludert dato og klokkeslett, 

beløp belastet, debet- kredittkortinformasjon og andre relaterte transaksjonsdetaljer) 

h) Bilder 

i) CV 

j) Din bruk av Våre Medlemstjenester (eksempelvis søkehistorikk og kommunikasjon 

mellom Deg og Oss) 

k) E-postadresse 
l) Forsikringsselskap og polisenummer 

m) Fravær (ferie, sykdom mv.) 

n) Fødselsdato/-personnummer/D-nummer  

o) Grunndata 

p) Helseopplysninger: I forbindelse med sykefravær og sykemeldinger, inkludert 

personskader og ulykker (hvis aktuelt) 

q) Kjønn 

r) Lønn, lønnsnivå og tidsregistrering 

s) Medlemsnummer 

t) Mobiltelefonnummer 

u) Navn 

v) Opplysninger om medlemmet er tilknyttet arbeidsinstruks og tilrettelegging av 

vedkommendes arbeid 

w) Pensjon 

x) Referanser og interne vurderinger 

y) Skatteprosent  

z) Skattekommune 

æ) Statsborgerskap 

ø) Stilling 

å) Telefonnummer 
aa) Utdanning, kurs og sertifiseringer 

 

Vi behandler opplysninger om ansatte og for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres 

nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, 
skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til 
vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.  

Ved registrering av medlemsforetak vil Vi, i tillegg til virksomhetens kontaktopplysninger, lagre navn, 

telefonnummer og e-postadresse til bestemte roller i foretaket. Dette gjelder: Kontaktperson, ledere, 

personalansvarlig og lønnsansvarlig. For medlemsforetakene registreres organisasjonsnummer, type 
medlemskap hos Oss, hvilke tariffavtaler og lønnssystemer som gjelder i foretaket, antallet ansatte, 
antallet valgte, årsverk i foretaket og lønnsmassen.  

Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon av inn- og utpasseringer, 
og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet. Opplysningene hentes fra de ansatte selv. 
Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lovpliktige utleveringer. 

I utgangspunktet behandler Vi ikke sensitive personopplysninger om Deg med unntak av Ditt 

fagforeningsmedlemskap, med mindre det er relevant eller nødvendig for å kunne tilby Våre 

Medlemstjenester. I de tilfeller Vi ønsker å behandle sensitive personopplysninger vil Vi først søke å 
innhente Ditt samtykke. Dersom slike opplysninger blir utlevert, samtykker Du til at Vi behandler 

slike sensitive personopplysninger i tråd med denne Personvernerklæringen for det formål som er 
uttrykkelig angitt ved Din utlevering av personopplysningene. 



6. Når behandler vi personopplysninger? 

 

6.1. Innledning 
Vi behandler i hovedsak opplysninger som er gitt Oss i forbindelse med at: 

 Et foretak har bedt Oss om råd/veiledning i en sak som inneholder personopplysninger.  

 Vi registrerer roller i våre medlemsforetak i medlemssystemet.   

 Personer melder seg på kurs og konferanser.  

 Vi samler inn lønnsopplysninger til lønnsstatistikken.  

 Personer søker jobb hos oss 

Nedenfor følger en detaljert redegjørelse over Våre ulike behandlinger av Dine personopplysninger. 

6.2. Registrering av medlemsforetak 

Ved registrering av medlemsforetak er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 

f), som tillater Oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som 
veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å organisere 
medlemskapene.   

6.3. Saksbehandling 
Når Vi behandler saker, behandler Vi opplysninger for å kunne gjennomføre Våre oppgaver i tråd med 
vedtektene. Dette inkluderer blant annet kontaktinformasjon og annen informasjon som er nødvendig 
for å kunne behandle sakene. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater Oss å 
behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn 

hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å kunne gi råd og veiledning for å 

bistå i arbeidsrettslige spørsmål slik at medlemsforetakene kan ivareta deres arbeidsgiverinteresser og 
medvirke til at det utvikles en god ledelses- og personalpolitikk i medlemsforetakene. 

6.4. Søknadsprosesser 
Dersom du søker jobb hos Oss, trenger Vi å behandle opplysninger om Deg for å vurdere Din søknad. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) –behandlingen er 

nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den 
registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.  

Dersom Din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget 
vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h). 

6.5. Ansatte 
Vi behandler opplysninger om enkeltpersoner når de har et ansettelsesforhold hos Oss, slik at vi kan 
administrere lønn og arbeidsforhold.  

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er 
nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.  

6.6. Lønnsstatistikk 
Innsamling av lønnsdata gjøres av SSB via A-meldingen direkte fra foretakene. I forbindelse med 
inndeling av lønnsstatistikken etter lønnssystem må Vi registrere endringer på personnivå når det 

gjelder inndeling etter lønnssystem. Dette gjøres ved at foretakene sender krypterte lister over 

personnummer til Oss over endringer i grupperingene fra det ene året til det neste. Vi sender videre 

listene kryptert på sikker linje til SSB. Personnummerlistene hos Oss blir slettet når 
statistikkgrunnlaget er ferdigbehandlet.  



Datatilsynet har vurdert grunnlaget for denne innhentingen og tillater Vår direktør å få innsyn i 
personlistene i forbindelse med lønnsstatistikken. Ingen andre skal ha tilgang til listene.  

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater Oss å 

behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn 
hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å lage lønnsstatistikker som 
grunnlag for å drive tarifforhandlinger. 

6.7. Innmelding 
Vi behandler personopplysninger Du avgir ved innmelding hos Oss og ved Din bruk av 
Medlemstjenestene, ved løpende kommunikasjon med Oss, bestiller Medlemstjenester eller produkter 

fra Våre samarbeidspartnere, besøker Nettsiden, benytter bestemte funksjoner på Nettsiden eller på 
landingsider eller Våre blogger eller fyller ut et skjema. 

Som medlem kan Du kan logge inn på Membersite (blir tilgjengelig fra medio januar 2019) for å finne 
opplysninger om Ditt Medlemskap. 

6.8. Kurs og konferanser 
Når Vi registrerer deltakere til våre kurs og konferanser, registrer Vi navn, stilling, telefonnummer og 
e-postadresse.  

E-postadressene blir benyttet når Vi gi videre opplysninger om evenementet og i forbindelse med 
utsending av evaluering og eventuelt kursmateriell i etterkant. Påmeldingslister blir arkivert.  

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater Oss å 
behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn 
hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å organisere kurs og konferanser.    

6.9. Spørreundersøkelser 
Når Vi gjennomfører spørreundersøkelser, vil Vi alltid informere Deg om formålet med den, og 
hvorvidt den er anonym eller ikke. Vi vil ikke dele opplysningene med andre eller benytte 
opplysningene til andre formål enn det som er angitt.  

Anonyme undersøkelser 

Dersom undersøkelsen er anonym, vil Vi ikke samle inn noe informasjon som kan kobles til Deg.  

Identifiserbare undersøkelser  

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Vi identifisere de som har besvart undersøkelsen.  

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), som gir grunnlag for 

behandling av personopplysninger når det er nødvendig for å innsamle grunnlagsinformasjon for at Vi 
skal kunne drive tarifforhandlinger og ivareta medlemsforetakenes arbeidsgiverinteresser.  

6.10.  Rådgivning 
Når du kontakter Oss for råd og veiledning behandler og lagrer Vi opplysninger som er nødvendig for 

å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt 
for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-

postadresse. Det samme gjelder henvendelser per post. Vi fører statistikk for alle veiledningssaker, 
dette gjøres i anonymisert form. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater Oss å 

behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn 
hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å kunne gi råd og veiledning for å 

bistå i arbeidsrettslige spørsmål slik at medlemsforetakene kan ivareta deres arbeidsgiverinteresser og 
medvirke til at det utvikles en god ledelses- og personalpolitikk i medlemsforetakene. 



6.11. Annen kontakt 
Når Du ringer Oss, vil Ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når Du ringte og 
hvorfor Du ringte.  

Telefonsamtaler til Vår veiledningstjeneste telles i anonym form. Opplysningene brukes til å kartlegge 
antall saker Vi behandler, samt hjelpe Oss å følge opp saken videre.  

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater Oss å 

behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn 

hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å administrere og drifte 
telefonisystemet og sikre Vår IKT-infrastruktur. 

6.12. Webanalyse 
Når du besøker Vår nettside http://www.aaf.no/ bruker Vi et verktøy for å analysere Din bruk av 

nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som Vi bruker til å forbedre og videreutvikle 
informasjonstilbudet på nettsiden. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som 

besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke 
nettlesere som benyttes. 

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at Vi ikke kan 
spore opplysningene Vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.  

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som 

tillater Oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier 

tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre Våre 
tjenester. 

7. Formålet med vår behandling av dine personopplysninger 

Vi har som formål å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, helsemessige, sosiale, 
forsikringsmessige og kulturelle interesser. 

Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en måte som gjør at Du kan føle deg trygg på at 
opplysninger om Deg behandles konfidensielt.  

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at Du kan nyttiggjøre Deg av våre tjenester 
og Ditt Medlemskap.  

Vi vil behandle personopplysninger som Vi mottar direkte fra Deg, Våre samarbeidspartnere eller på 

tekniske måter (for eksempel automatisk registrering via Våre servere) for de formål som er beskrevet 
under og for å kunne tilby, overvåke og analysere bruken av Våre Medlemstjenester samt gjennomføre 
vedlikehold og forbedringer. 

Formålet med Vår behandling av Dine personopplysninger er å betjene Din bruk av Våre 
Medlemstjenester på en best mulig måte. Når Du oppgir personopplysninger for å få tilgang til Vår 
Medlemstjenester, vil Vi behandle Dine personopplysninger for å: 

a) Administrere Ditt Medlemskap og oppfylle avtalen som du inngikk ved innmelding. 

b) Administrere en undersøkelse og Ditt bruk av Medlemskapet.  

c) Behandle ordrer og transaksjoner og å sende Deg informasjon og oppdateringer vedrørende 
slike ordrer og transaksjoner. 

d) Bistå Deg og Våre samarbeidspartner i forbindelse med tvister. 

e) Følge opp Dine forespørsler. 

f) Gi deg kundeservice og rådgivning når Vi svarer på Dine forespørsler om bistand. 
g) Gjennomføre interne undersøkelser og risikovurderinger. 

h) Holde deg orientert om Våre tilbud, Våre tjenester og nyheter. 

http://www.aaf.no/


i) Registrere og forebygge svindel, spam, misbruk, sikkerhetshendelser og annen skadelig 

aktivitet. 
j) Sende Deg service- eller driftsmeldinger, for eksempel oppdateringer, sikkerhetsvarsler og 

kontovarsler. 

k) Tilby, forbedre, vedlikeholde våre tjenester og dets innhold for å kunne gi Deg bedre 
Medlemskap. 

l) Verifisere Deg som medlem og informasjon Du har tilgjengeliggjort. 

m) Verifisere Deg som rettighetshaver og informasjon Du har tilgjengeliggjort gjennom Våre 

Medlemstjenester. 
 

Vi gjennomfører også anonymiserte analyser for å kunne forbedre Våre Medlemstjenester. Slike 

analyser vil gjennomføres ved bruk av aggregerte og anonymiserte personopplysninger, og disse 
opplysningene vil ikke kunne benyttes til å identifisere Deg som person.  

Vi vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, med mindre det foreligger 
uttrykkelig samtykke fra Deg om bruk til annet formål. Personopplysninger utover dette behandles i 

henhold til separat samtykke fra Deg. Slike samtykker kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte 
oss som angitt i punkt 15. 

Vi vil innhente nødvendige samtykker fra Deg dersom det tilbys andre goder som ligger utenfor 
Medlemskapet.   

8. Hvor lenge vil personopplysningene behandles? 

Vi vil ikke lagre Dine personopplysninger lenger og i større grad enn nødvendig for å oppfylle de 

formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt i 

henhold til gjeldende lovgivning, eksempelvis etter bokføringsloven. Oppbevaring av anonymiserte 
opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav. 

Tidsperioden som Vi lagrer personopplysninger vil variere, avhengig av bruken av Våre 
Medlemstjenester og hvilke personopplysninger det gjelder.  

For saksbehandling, råd og veiledning vil opplysningene lagres så lenge saken er pågående. Når saken 

er avsluttet avhenger videre lagring av sakens karakter. Vi vil arkivere opplysninger i forbindelse med 
en sak mellom tariffparter eller som gjelder et foretak eller overordnede tariffspørsmål. Opplysninger i 
forbindelse med en sak som gjelder en enkeltperson blir slettet når saken er ferdigbehandlet. 

Alle stillingssøknader blir journalført av Oss og lagret i vårt elektroniske arkiv i omlag ett år før de 

makuleres. Alle andre dokumenter, slik som søkerlister og innstillinger, samt alle stillingssøknader 
bevares. 

For opplysninger om ansatte følger sletterutiner av regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om 

navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger, og kan publiseres på Våre 

nettsider. Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i Vårt arkivsystem. Her blir blant 
annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (det vil si at 

stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved utløp av 
arbeidsforholdet. 

Når Dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for Vårt formål, har Vi prosedyrer for å slette 
eller anonymisere personopplysningene. 

 

 

 



9. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter 

Vi samarbeider med tredjeparter for å administrere Ditt Medlemskapet og utøve Vår drift slik at Vi kan 

tilby Deg Medlemskapet. Vi kan dele Dine personopplysninger med organisasjoner som er Våre 
tjenesteleverandører eller samarbeidspartnere, og som er involvert i: 

a) Markedsføring 

b) Databehandling, vedlikehold, gjennomgang og utvikling av våre forretningssystemer, 

prosedyrer, infrastruktur og annen IT-drift, inkludert testing eller oppgradering av Våre 
datasystemer eller som på annen måte forenkler Våre Medlemstjenester. 

c) Regnskapstjenester 

d) Inkassovirksomhet 
 

Ved samordnede aktiviteter vil Vi og den aktuelle medlemsforeningen være å anse som 
behandlingsansvarlig etter punkt 3 i denne Personvernerklæringen.  

Tredjepartene som vi deler personopplysninger med har bare tilgang til Dine personopplysninger for 

det formål oppfylle Våre forpliktelser overfor deg, administrere Medlemskapet eller dersom Du for 
øvrig har samtykket til dette. 

Før Vi utleverer personopplysninger til organisasjoner som utfører eller bistår med utførelse av 

Medlemstjenester på vegne av Oss, vil Vi kreve at tjenesteleverandørene bare bruker slike 
personopplysninger med det formål å yte slike Medlemstjenester til Oss og Vi vil innhente de garantier 
som anses påkrevd for beskyttelse av Dine personopplysninger. 

I de tilfeller hvor Vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av Oss, 

tegner Vi egne databehandleravtaler og Du kan være trygg på at opplysningene Dine kun blir brukt til 

det formålet som er avtalt med leverandøren. Det vil for eksempel innebære at de som fakturerer for 
Oss, kun skal bruke opplysningene de får fra Oss for å fakturere, ikke noe annet. 

Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir Vi ikke navn på våre underleverandører i denne 
Personvernerklæringen. 

Vi vil ellers ikke dele Dine personopplysninger med utenforstående med mindre utlevering av 
personopplysningene skjer: 

a) Med samtykke fra den som opplysningen gjelder. 

b) Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov. 
c) Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet. 
d) Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. 

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra Oss er forpliktet til å følge Våre standarder for 

behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den til 
enhver tid gjeldende personvernlovgivning. 

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av 

Våre Medlemstjenester, vil personopplysninger Vi har lagret om Deg kunne utleveres til offentlige 
myndigheter. 

Vi vil, fra tid til annen, utlevere anonymiserte opplysninger til Våre samarbeidspartnere. 
Personopplysningene vil bli aggregert hos Oss, før de, i anonymisert form, blir utlevert til tredjeparter. 

10. Tredjepartslinker 

Av og til, etter vår skjønn, kan Vi inkludere eller tilby tredjeparts produkter eller Medlemstjenester på 

Vår Nettside. Vi kan også ha lenker på Vår Nettside til andre nettsteder som ikke er under Vår 



kontroll. Disse koblingene tilbys kun til orientering. Disse tredjeparts nettsider har separate og 

uavhengige retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer Deg til å lese personvernreglene for hver 
nettside Du besøker. Vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettsidene.  

11. Sikkerhet 

Beskyttelse av Dine personopplysninger er viktig for Oss. Derfor gjør Vi det Vi kan for å opprettholde 
og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, 

for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av Dine 
personopplysninger.  

Vi har i dag en IKT-driftsmodell gjennom LO-Media. LO-Media benytter kun egne servere lokalisert i 

Oslo og har selv ansvaret for løpende vedlikehold og kontroll av maskinvare og programvare. 

Personopplysninger blir bare oppbevart i særskilte mapper på kryptert område der tilgangen til 
spesifikke mapper er begrenset med personlig brukernavn og passord. All inngående og utgående 

datatrafikk routes gjennom eget sikkerhetsfilter og loggføres. Beskyttelsesverdige opplysninger ligger 

i alle hovedvekt i vårt fag/arkivsystem. Opplysninger knyttet til saker fra foretakene og lønnsstatistikk 
i vårt fag/arkivsystem er i dette systemet kun tilgjengelig for Vår direktør. Medlemsopplysninger blir 

lagret i medlemssystemet Membercare  levert av foretaket Group Care hvor tilgangen er begrenset av 

personlige brukernavn og passord. Opplysningene lagret for det enkelte foretak er tilgjengelig for Deg 
via vår passordbeskyttede medlemsportal Membersite 

Til lønn- og regnskapssystem bruker Vi tjenester fra Landsorganisasjonen i Norge (LO) hvor 

personopplysninger oppbevares på kryptert område der tilgangen til spesifikke mapper er begrenset 
med personlig brukernavn og passord. Visma blir brukt som system for å administrere lønn og 
regnskap.  

Våre nettsider er hostet hos Squarespace. Drift og support av nettsidene gjøres internt og av Gjerholm 
design. Det er ingen koblinger mellom nettsidene og Våre andre IKT-systemer. 

Vi evaluerer Våre datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, 
for å beskytte uautorisert tilgang til Våre datasystemer. 

Alle betalingstransaksjoner med kredittkort behandles via en gateway-leverandør og lagres ikke eller 
behandles på våre servere. I tillegg er all debet- og kredittkortinformasjon Du oppgir kryptert via SSL-
teknologi (Secure Socket Layer). 

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare og Vi benytter Oss av TLS-kryptering for 

å sikre Vår e-postkommunikasjon. De fleste webmailtjenester støtter dette, og Din e-

postkommunikasjon med Oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at Du ikke sender sensitive 
personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da Vi ikke kan garantere at Din e-
postleverandør støtter TLS. 

Ved avvik vedrørende Dine personopplysninger vil Vi varsle Deg via e-post innen 4 virkedager. 

12. Overføring av personopplysninger til utlandet 

Dine personopplysninger kan overføres innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og 

andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av 
personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne 

Personvernerklæringen representerer Ditt samtykke til denne overføringen. Du kan være trygg på at Vi 

kun vil overføre personopplysninger til tredjeparter som vi anser for å ha implementert tilstrekkelige 
tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre Dine personopplysninger. 

 



13. Dine rettigheter 

Du har en rekke personvernrettigheter og Vi har jobbet for å gjøre det enkelt for Deg å utøve disse 
rettighetene ved å kontakte Oss som angitt i punkt 15. 

Dine rettigheter omfatter: 

a) Informasjon: Du har krav på informasjon om hvilke personopplysninger Vi behandler 
opplysninger om Deg og hvordan vi behandler disse. 

b) Innsyn: Du kan kreve å få utlevert en kopi av opplysninger Vi har om Deg. 

c) Retting: Du kan kreve rettet og supplert opplysninger om Deg. 

d) Sletting: Du kan be om sletting av alle personopplysninger om Deg, med mindre 
opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som Du fremdeles ønsker å ha tilgang til 

eller at Vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid.  

e) Begrensning: Du kan be om at Vi begrenser bruken av Dine opplysninger. 
f) Dataportabilitet: Du kan be om at Dine opplysninger overføres til Deg eller til en annen 

virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. 

g) Innsigelse: Du kan be om at Vi ikke benytter Dine opplysninger for direkte markedsføring, 

inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. Du kan også motsette Deg å være 
gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert. 

 

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som fastsatt i lov. 
Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men 

en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og 
regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan slik informasjon skal behandles.  

For å beskytte Oss mot falske forespørsler om tilgang, kan Vi kreve tilstrekkelig informasjon av Deg 
for å bekrefte at den som gjør forespørselen, er autorisert til å gjøre det.  

Dersom Du ønsker å utøve Dine rettigheter du kontakte Oss som angitt i punkt 15.  

14. Endring 

Personvernerklæringen med vilkår vil bli oppdatert fra tid til annen bl.a. som følge av at Våre 
Medlemstjenester utvides eller endres, og Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra Deg. 

Ved større endringer vil Vi også kunne forsøke å kontakte Deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler 
som eksempelvis e-post eller varsler på Nettsiden. 

15. Kontakt 

Dersom Du vil benytte Deg av Dine rettigheter til innsyn, retting, sletting, begrensning, 

dataportabilitet eller innsigelse av personopplysninger eller dersom Du har spørsmål eller forespørsler 

om denne Personvernerklæringen, Vår behandling eller ønsker å klage på Vår behandling, kan Du 
kontakte Oss på post@aaf.no.  

Vi vil gjennomgå alle klager og hvis en klage er funnet berettiget, vil Vi iverksette alle rimelige skritt 
for å løse problemet. 

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine 
personopplysninger. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets 
nettside. 

 

mailto:post@aaf.no
http://www.datatilsynet.no/
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