
 

 

Rutiner for håndtering av personopplysninger i Fana Mannskor 
 

Generell informasjon 

 
Når du er medlem i Fana Mannskor vil Fana Mannskor behandle personopplysninger om deg. 
Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og 
dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Fana Mannskor. 

Kontaktperson for Fana Mannskors håndtering av personopplysninger er:  

Navn: Roger Mathisen, Web-ansvarlig 
Adresse: Postboks 70, 5859 Bergen 
E-post: fanamann@online.no 
Telefon: +47 926 91 921 
 
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte 
kontaktpersonen. 
 

 

 

Fana Mannskors personvernerklæring 

 
Hvorfor samler Fana Mannskor inn personopplysninger og hva slags informasjon samles inn?  

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og 
hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger:   

1. Opplysninger til medlemsregister, for å kunne gjennomføre alle aspekter av korets drift og 
administrasjon, herunder kontakt med medlemmene, samt oppmerksomheter ved 
merkedager. Videre opplysninger om frammøte på øvelsene som er nødvendig for å søke 
om voksensopplæringsstøtte, e-postadresse slik at du kan motta nyhetsbrev fra Norges 
Korforbund samt opplysninger som er nødvendig for å kunne delta på aktiviteter med Fana 
Mannskor, se GDPR art. 6 nr. 1 f). Behandlingen skjer på grunnlag av ditt medlemskap. Ved 
innmelding i Fana Mannskor skal du signere på skjema for at personvernerklæringen er 
mottatt og forstått.  

2. Bilder fra konserter og arrangementer vil kunne bli brukt og lagret. Bildene vil eventuelt bli 
brukt i markedsføring av Fana Mannskor og til internt bruk. Behandlingen skjer på 
bakgrunn av samtykke du har gitt i eget samtykkeskjema. Se GDPR art. 6 nr. 1 a). 

3. Kontaktopplysninger som gjør at Fana Mannskor kan sende ut markedsføring, nyhetsbrev 
og gir informasjon om våre konserter. Behandlingen av personopplysningene skjer på 
grunnlag av samtykke du har gitt. Se GDPR art. 6 nr. 1 a). 



 

 

 
Utlevering av personopplysninger til andre  

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre med mindre det foreligger et lovlig eller 
avtalemessig grunnlag for slik utlevering.  

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

Eksempler på utlevering av personopplysninger: tilsynsmyndigheter ifm. voksenopplæringsmidler 
(Norges Korforbund, Musikkens studieforbund og Kompetanse Norge), skattemyndigheter, 
regnskapsfører/revisor, IT-leverandør, bank, forsikring, reisebyrå/flyselskap/hotell. 

Lagringstid  

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål 
personopplysningene ble samlet inn for.  

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke 
slettes hvis du trekker ditt samtykke, med mindre Fana Mannskor må beholde personopplysninger 
på annet behandlingsgrunnlag. I så fall vil du bli underrettet av Fana Mannskor. Tilsvarende gjelder 
for personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, og som normalt vil bli slettet 
når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.  

Vær oppmerksom på at etter skatte- og regnskapslovgivning kan det være nødvendig å lagre 
personopplysninger i inntil hhv. 10 eller 5 år.  

Dine rettigheter når Fana Mannskor behandler personopplysninger om deg  

Du har rett til å kreve innsyn, retting, sletting og overføring av personopplysningene vi behandler 
om deg.  

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve 
rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets 
nettside: www.datatilsynet.no.    

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Fana Mannskors kontaktperson, se 
kontaktinformasjon over.  Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 
30 dager.  

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. 
Den enkleste måten å gjøre dette på er å kontakte Fana Mannskors kontaktperson.  

Klager 

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet 
her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: 
www.datatilsynet.no.  

 

http://www.datatilsynet.no/
http://www.datatilsynet.no/


 

 

Endringer 

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av 
personopplysninger kan det medføre endringer i informasjonen du er gitt i dette skriv. Hvis vi har 
dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene. Ellers vil oppdatert 
informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside eller kan mottas ved å henvende seg til 
Fana Mannskors kontaktperson. 
 

 

 

Disse personopplysningene har Fana Mannskor om nåværende medlemmer og medlemmer som 
har sluttet: 

Informasjon Hva kan vi bruke 
dette til (formålet) 

Hvem kan vi dele det 
med 

Hvor har vi lagret 
dette 

Navn Medlemsliste Medlemmene, NK Web-ansv. PC 
Stemme Medlemsliste Medlemmene, NK Web-ansv. PC 
E-postadresse Medlemsliste Medlemmene, NK Web-ansv. PC 
Postadresse Medlemsliste Medlemmene, NK Web-ansv. PC 
Telefonnummer Medlemsliste Medlemmene, NK Web-ansv. PC 
Fødselsdato Medlemsliste NK Web-ansv. PC 
Dato personen ble 
medlem av Fana 
Mannskor 

Medlemsliste Medlemmene, NK Web-ansv. PC 

Oppmøte på øvelser (for 
rapportering av VO) 

Rapportering, 
statistikk 

NK Fremmøteprotokoller 
for stemmene, NK 

Status (Æresmedl. o.l.) Medlemsliste Medlemmene, NK Web-ansv. PC 
 

Alle personopplysningene (unntatt fødselsdato) vil ble samlet i en medlemsliste, som er tilgjengelig 
for medlemmene på Fana Mannskors hjemmeside www.fanamannskor.no, på eget 
passordbeskyttet medlemsområde. Fødselsdato oppbevares kun på medlemsoversikten som 
lagres på Web-ansvarliges PC.  
Fremmøteprotokoller føres på papir. Rapportering av fremmøte for VO-støtte gjøres direkte i NKs 
databaser på www.kor.no.  
 

 

Dette gjør Fana Mannskor dersom et medlem eller tidligere medlem ber om innsyn i de 
personopplysningene vi har lagret, krever sletting, overføring av data etc.: 

Web-ansvarlig tar utskrift av opplysningene som er lagret om vedkommende i medlemsoversikten 
«Adresseliste.xls», samt av opplysningene som er lagret om vedkommende i Korforbundets 
medlemsdatabase. Utskriftene oversendes vedkommende pr e-post eller i vanlig post, eller 
overleveres personlig, alt etter vedkommendes ønske. 
 
Hvis medlemmer krever sletting, vil Web-ansvarlig slette persondata fra medlemsoversikten, samt 
fra Korforbundets database. 
 

 

http://www.fanamannskor.no/
http://www.kor.no/


 

 

Dette gjør Fana Mannskor dersom de oppdager at personopplysninger som de har lagret, har 
kommet på avveie eller blitt delt med noen som ikke skulle ha tilgang til disse: 

 
Fana Mannskor vil informere medlemmene dersom det oppstår brudd på personsikkerheten ved 
at informasjonen i medlemsoversikten er blitt kjent for uvedkommende. Fana Mannskor vil, i 
samråd med den eller de medlemmene som er utsatt for brudd, vurdere om forholdet skal meldes 
til datatilsynet. 
 

 

Etablering av rutiner/ prosedyrer, sikkerhet: 

 
For å etterleve personvernlovgivningen vil Fana Mannskor gjennomføre en vurdering, eller innføre 
følgende rutiner, av Fana Mannskors sikkerhetssystemer hva gjelder: 
 

1. Fortrolighet, integritet og robusthet i datasystemene der personopplysninger behandles, 
om nødvendig i samarbeid med kompetent person. 
 

2. Årlig gjennomgang og oppdatering av Fana Mannskors behandling av personopplysninger 
og om personvernlovgivningen etterleves. Dette inkluderer hvordan personopplysninger 
rettes og/eller slettes. Gjennomgangen dokumenteres. 
 

3. Fana Mannskor er bevisst myndighetenes krav om at omfanget av innsamlede 
personopplysninger skal begrenses til det som er nødvendig for formålet.  
 

4. Alle PC’er og mobilt utstyr inneholdende personopplysninger tilknyttet Fana Mannskor 
skal ha automatisk tastelås med kode etter kort tid. Alle fysiske dokumenter skal 
oppbevares innelåst med unntak av når de er i bruk, og tilgangen til dokumentene skal 
begrenses til de som trenger opplysningene for å utføre oppgaver for Fana Mannskor.  
 

5. Fana Mannskor er av den oppfatning at krav om vurdering av personvernkonsekvenser 
(DIPA) ikke er påkrevet for den behandling som gjennomføres av Fana Mannskor. 
 

 
 

 

Vedlegg:  

Medlemsregistrering og Samtykkeerklæring 
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