
Personvernerklæring for 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)  
 

Org.nr:   983 993 737 

Adresse:  Norske Fag- og Friskolers Landsforbund, v/ Einar Granum Kunstfagskole, Vulkan 17, 

0178 Oslo 

Nettside: www.friskoler.no  

 

Denne erklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger 

(personopplysningslova § 18 kap. 3, artikkel 13 - del 2) og opplysninger du har krav på når det blir 

samlet inn opplysninger fra nettsidene våre (personopplysningslova § 19, 19, kap. 3, artikkel 13 - del 

1).  

NFFL ved daglig leder er ansvarlig for behandling av personvernopplysninger i organisasjonen.  

Opplysninger som behandles og lagres i den daglige driften av NFFL, er knyttet til NFFLs 

medlemsskoler, ansatte, tillitsvalgte og kontaktpersoner hos samarbeidspartnere eller leverandører. 

For spørsmål om hvordan NFFL behandler og lagrer personvernopplysninger, kan NFFL kontaktes på 

post@friskoler.no. Daglig leder og styreleder kan også kontaktes og kontaktinfo er tilgjengelig på 

NFFLs nettside www.friskoler.no.  

 

Hvilke personopplysninger lagres og behandles 

 

NFFL lagrer følgende personopplysninger for medlemsskoler: 

• Kontaktopplysninger som telefonnummer og e-postadresse for skolens ledelse eller andre 

som skolen har oppgitt som deres kontaktperson. 

• Ved arrangementer som landsmøtet, medlemssamlinger eller andre møter, lagres en liste 

over deltagere med navn og kontaktinformasjon. Det registreres også om deltagere melder 

om spesielle behov knyttet til matallergier eller dietter.   

NFFL lagrer følgende personopplysninger for ansatte: 

• NFFL behandler personopplysninger om ansatte for å administrere lønn og personalansvar. 

Rettslig grunnlag følger av personopplysningslova § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) og § 9 

a), b) og f). Det er administrasjonen ved daglig leder, og vårt regnskapskontor som har det 

daglige ansvaret for dette. Det blir registrert nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, 

for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og 

tilknytning til fagforening. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende sin 

arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommende sitt arbeid. 

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapslova og arkivlova. Opplysninger om 

navn, stilling og arbeidsområde, sammen med e-postadresse og telefon som tilhører 
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organisasjonen, er regnet for å være offentlige opplysninger og blir publisert på våre 

nettsider. 

Alle stillingssøknader på e-post blir lagret i personalansvarlig sitt epostarkiv, og vesentlige 

opplysninger blir lagret i database der bare personalansvarlig/daglig leder har tilgang. Disse 

blir ikke sletta hvis ikke søkeren ber om det. Da tar vi vare på søknadsteksten og CV til 

eventuelt framtidige stillingsutlysninger. 

Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet, og personopplysninger blir 

slettet/makulert. 

NFFL lagrer følgende personopplysninger knyttet til tillitsvalgte: 

• Kontaktopplysninger som telefonnummer og e-postadresse. 

NFFL lagrer følgende personopplysninger knyttet til samarbeidspartnere eller leverandører: 

• Kontaktinformasjon til kontaktperson som navn, telefonnummer og e-postadresse. 

• Opplysninger om tidligere kjøp eller avtaler. Dette inkluderer også opplysninger relatert til 

innholdet i henvendelser og annen kommunikasjon. 

• Dersom samarbeidspartnere eller leverandører deltar på arrangementer i regi av NFFL, lagres 

navn og kontaktinformasjon i en deltagerliste. Det registreres også om deltagere melder om 

spesielle behov knyttet til matallergier eller dietter.   

 

Formålet med å lagre og behandle personopplysninger 

 

NFFL er en interesseorganisasjon med frittstående skoler som medlemmer. NFFL behandler og lagrer 

personopplysninger for å kunne betjene skolene som er medlemmer og kommunisere effektivt med 

medlemmer og samarbeidspartnere i NFFLs arbeid for sine medlemsskoler.  Opplysninger som lagres 

i forbindelse med arrangementer, lagres for å kunne gjennomføre arrangementet og for eventuelt 

videre oppfølging. 

 

Innhenting av personopplysninger 

 

NFFL behandler og lagrer opplysninger som en person har avgitt på e-post, i brev eller på telefon i 

forbindelse med medlemskap for en skole, arrangementer i regi av NFFL eller ved kjøp og salg av 

produkter eller tjenester.  

Det innhentes og lagres informasjon via vår nettside www.friskoler.no. Vår databehandler på denne 

nettsiden er: Mediebruket AS, Førde, org.nr.: 994 57 6240. 

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som blir plassert på datamaskinen din når du besøker 

en nettside. Formålet er både å gjøre brukeropplevelsen bedre for deg ved at nettsiden husker 

innstillingene dine, hvilke sider du har besøkt, innlogging og eventuelle brukernavn og andre 

opplysninger som du har lagt inn og vil at nettsiden skal huske. 
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Vi bruker ikke informasjonskapsler til å se hvilke nettsider du besøker etter at du har vært på 

nettsidene våre. Vi lagrer heller ikke informasjon som gjør at vi kan identifisere deg som person.  

Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i sammenheng med 

tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller å fylle ut og sende inn skjema. 

Hvis du besøker nettsiden så samler vi likevel inn avidentifiserte opplysninger om besøket gjennom 

verktøyet Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre 

og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsidene. Eksempel på hva statistikken gir svar på, er hvor 

mange som besøker ulike sider på nettstedet, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukeren 

kommer fra og hvilken nettleser som blir brukt. 

Opplysningene blir behandla i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert mener vi at vi ikke 

kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressa, 

men IP-adressa blir avidentifisert slik at bare de tre første gruppene i adressa blir bruk til å generere 

statistikk. Det vil si at dersom IP-adressa består av nummer 195.159.103.82, blir bare 195.159.103.xx 

brukt. I tillegg blir IP-adressene behandlet på aggregert nivå, det vil si at all data blir slått sammen til 

en gruppe og ikke behandlet individuelt. 

Eksempel på informasjonskapsler som blir brukt for Google Analytics er: 

_ga: Blir slettet automatisk etter 2 år. Blir brukt for å skille brukere fra hverandre. 

_gid: Blir slettet automatisk etter 24 timer. Blir brukt for å skille brukere fra hverandre. 

_gat: Blir slettet automatisk etter 1 minutt. Blir brukt for å fordele trafikk/henvendelser. Når Google 

Analytics blir distribuert via Google Tag Manager, blir denne informasjonen kalla _dc_gtm_ 

<egenskaps-id>. 

Veiledninger: 

● Mediebruket: Slik kan du se hvilke informasjonskapsler som blir brukt på en nettside: 

https://support.mediebruket.no/support/solutions/articles/11000054144-slik-sjekker-du-hvilke-

informasjonskapsler-cookies-som-blir-brukt-pa-en-nettside 

● Nettvett.no: Slik administrerer du hvordan en nettside bruker informasjonskapsler (slå av og 

på samtykket til lagring av informasjonskapsler) https://nettvett.no/slik-administrer-du-

informasjonskapsler/ 

Hvis du du har en brukerkonto og logger på dette nettstedet, lager vi en midlertidig infokapsel for å 

finne ut om nettleseren din godtar infokapsler. Denne kapselen inneholder ingen personlige data, og 

blir fjernet når du lukker nettleseren. Men når du logger inn, lager vi flere infokapsler for å lagre 

innloggingsopplysningene og skjerminnstillingene dine. Innloggingskapsler varer i to dager, og 

skjerminformasjonskapsler varer i ett år. Hvis du velger «Husk meg», vil innloggingen vare i to uker. 

Hvis du logger ut av brukerkontoen din, blir innloggingskapslene fjerna. 

Hvis du redigerer eller legger ut en artikkel, vil det bli laget en infokapsel i nettleseren din. Den 

inneholder ingen personlige opplysninger, og viser bare til innleggs-IDen til artikkelen du redigerte. 

Den går ut etter en dag. 

Vi ønsker å beholde dataene også etter at vi er ferdige med å være leverandør eller å behandle 

forespørseler fra deg, for å kunne se historikken og dermed bedre kunne hjelpe deg ved senere 

anledning. Du kan når som helst kontakte oss dersom du vil at vi skal slette de opplysningene vi har 

om deg. 
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Hvis det er åpnet for kommentarer på enkelte innlegg på nettstedet, og du legger inn en kommentar 

i kommentarfelt, så samler vi inn opplysninger i kommentarskjemaet, i tillegg til IP-adressa og 

opplysninger om nettleseren, for å hindre søppelkommenterar. Kommentaren blir synlig for alle som 

besøker den aktuelle siden fram til du eventuelt sletter den.  

Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder med innebygde plassdata 

(EXIF GPS). Hvis ikke disse dataene er fjernet kan de som får tilgang til bildet kanskje kunne se hvor 

og når bilde er tatt, og hva slags kamera som er brukt. 

Sider og artikler på dette nettstedet kan ha innhold (F.eks. videoer, bilder, artikler, deling i sosiale 

medier osv.) fra andre nettsteder. Slikt innebygd innhold fra andre nettsteder fungerer akkurat som 

om du hadde vært på de andre nettstedene. Disse nettstedene kan samle data om deg, bruke 

informasjonskapsler, inneholde tredjepartssporing, og overvåke hvordan du samhandler med 

tredjepartsinnholdet. Det kan for eksempel være å spore hvordan du samhandler med innebygd 

innhold hvis du har en brukerkonto og er logga inn på den nettsida. 

 

Utlevering og deling av personopplysninger 

 

NFFL vil ikke dele eller utlevere personopplysninger til tredjepart, med mindre det er noe NFFL er 

rettslig forpliktet til eller det foreligger en avtale eller samtykke fra den som personopplysningene 

gjelder.  

Deltagerlister ved et arrangement deles med deltagere som møter på arrangementet. Denne listen 

inneholder navn, rolle tilknyttet skole eller eventuelt annen tilknytning.  

Opplysninger om medlemskap/kundeforhold blir delt med vår regnskapsfører. Dette omfatter navn 

på kontaktpersoner, epostadresser, fakturainformasjon, informasjon om medlemskapet og tjenester 

de skal betale for m.m. Dette er blant annet navn på kontaktperson når medlemskapsavgift eller 

annet skal faktureres og navn på deltagere ved arrangement når dette skal faktureres 

medlemsskolene. Dette er for at våre samarbeidspartnere kan utføre nødvendige tjenester for NFFL 

og skal kun brukes til det formål. 

 

Beskyttelse av opplysninger og lagringstid 

 

NFFL oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å møte formålet med 

opplysningene. Medlemslister arkiveres som en del av organisasjonens historiske arkiv og her blir 

navn på kontaktperson også stående. NFFL ønsker også å beholde slike data etter at medlemskap 

eller andre avtaler opphører for å kunne se historikk og eventuelt kunne starte opp igjen et 

medlemskap eller kundeforhold.  

For ansatte blir tidligere arbeidsavtaler lagret. Annen eventuell informasjon om ansatte blir slettet 

når det ikke lengre foreligger et ansettelsesforhold. Når en ansatt slutter, blir e-postkontoen til 

vedkommende slettet, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. 

Informasjon om eventuelle behov knyttet til mat ved arrangementer, slettes når arrangementet er 

avviklet.  



Vi lagrer opplysninger om brukere som registrerer seg på nettsidene, for eksempel alle som har 

tilgang til å redigere innhold på nettsiden, så lenge som de selv ønsker å ha brukertilgang. Alle 

brukere kan se, endre og slette personopplysningene sine når som helst, men de kan ikke endre 

brukernavn. Styrere på nettsiden kan også endre disse opplysningene. 

 

Den registrertes rettigheter til innsyn, retting og sletting 

 

Alle personer som NFFL har lagret personopplysninger om, kan be om innsyn i opplysningene som er 

lagret og kreve at disse rettes eller slettes. NFFL kan ikke slette data vi må lagre av administrative 

eller juridiske grunner. 

Det kan klages til Datatilsynet om noen mener NFFL behandler opplysninger i strid med lovverket.  

Alle henvendelser om registrerte opplysninger, samt retting og sletting kan sendes skriftlig til 

post@friskoler.no eller per brev til: 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund 

v/ Einar Granum Kunstfagskole 

Vulkan 17, 0178 Oslo 
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