Personvernerklæring for stiftelsen Torstein Erbos Gavefond
Gjeldende pr 13 11 2018

1. Innledning
Stiftelsen Torstein Erbos Gavefond org.nr. 973191349, Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim, er
behandlingsansvarlig for registering av personopplysninger i forbindelse med virksomheten og
realisering av formålet som er å foreta utdelinger til allmennyttige formål, herunder til forskning,
kunst og vitenskap.
Stiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende
personvernlovgivning. Regelverket skal beskytte personer mot misbruk av personopplysninger.
Stiftelsen er opptatt av personvernet til personer hvor Stiftelsen har registrert personopplysninger.
Dette gjelder primært søkere om støtte fra stiftelsen og representanter for søkere.

2. Formålet med behandlingen
For å kunne administrere arbeidet med stiftelsens formål og dens aktiviteter må stiftelsen behandle
visse personopplysninger. Behandling av personopplysninger vil være nødvendig for registrering og
behandling av søknader om støtte.

3. Hvilke personopplysninger behandles
Kun personopplysninger som søkeren selv oppgir, og som er nødvendige for å gjennomføre formålet,
behandles. Personopplysninger vil normalt omfatte boligadresse, telefonnummer, e-postadresse,
kontonummer og eventuelt personnummer.

4. Behandlingsgrunnlag
Stiftelsen har ifølge personopplysningsloven rettslig grunnlag til å behandle personopplysninger for å
kunne gjennomføre stiftelsens formål.
Søkere om støtte fra stiftelsen er gjort kjent med denne personvernerklæring i forbindelse med
bekreftelse på mottatt søknad og/eller link til erklæringen på stiftelsens hjemmeside på internett –
https://www.erbo.no.

5. Sikkerhet
Stiftelsen vil påse at personopplysninger ikke blir misbrukt, og at de er korrekt registrert.

6. Personopplysninger til tredjeparter
Stiftelsen kan bare gi tredjeparter tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for å
gjennomføre stiftelsens formål. Stiftelsen inngår databehandleravtaler med underleverandører av
datatjenester som kan få tilgang til personopplysninger. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte slike
personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med Stiftelsen. Stiftelsens
underleverandører vil også kunne utlevere personopplysninger til sine datatjeneste
underleverandører som befinner seg utenfor EØS-området (eksempelvis Microsoft, USA) i forbindelse
med realisering av stiftelsens formål.
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7. Rettigheter / innsyn
Personer hvis personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, kan kreve innsyn i opplysningene, og kreve
retting eller sletting av egne personopplysninger, herunder be om begrenset bruk av
personopplysningene, samt protestere mot bruken av dem.
Personer hvis personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, kan be om dataportabilitet, det vil si at egne
personopplysninger registrert hos Stiftelsen kan overføres til en tredjemann.
Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger Stiftelsen har lagret kan sendes til:
Advokat Ole Magnus Tronshart
Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Ferjemannsveien 10
7014 Trondheim
ole@bjerkan-stav.no
Personer hvis personopplysninger er lagret hos Stiftelsen har rett til å klage til Datatilsynet dersom de
mener Stiftelsen behandler personopplysningene i strid med personvernreglene.

8. Oppbevaring og sletting av personopplysninger
Stiftelsen oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å administrere og
gjennomføre formålet, med mindre Stiftelsen etter lov er pålagt å lagre opplysningene.
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