
 
 

 

 

 

 

PERSONVERNERKLÆRING 
Velferdstinget i Oslo og Akershus, heretter Velferdstinget, er en interesseorganisasjon og det øverste 

politiske organet i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og 

Akershus (SiO). Velferdstinget samler inn en del personopplysninger fra representanter, komite- og 
styremedlemmer, derfor har vi her utarbeidet en personvernerklæring for å forklare hvordan vi samler 

inn og bruker personopplysningene. 
 

 

Hvorfor er det viktig å informere om hvilke personopplysninger vi lagrer? 

Åpenhet om innsamling og bruk av personopplysninger er et viktig prinsipp for Velferdstinget. Det skal 

legges til rette for at den registrerte kjenner til at personopplysninger samles inn og hvorfor de samles 

inn. Organisasjonen vår er pålagt å informere aktivt om sin innsamling og videreformidling av 

personopplysninger, og om hvordan den registrerte kan få tilgang til egne opplysninger. Det gir den 
enkelte mulighet til å kunne ivareta sine rettigheter, og til å påpeke feil i opplysningene og be om at de 

blir rettet. 
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  Informasjon til de registrerte 

De registrerte skal varsles om hvilke informasjon som organisasjonen vår har lagret samt få anledning 

til å protestere i den grad Personverordningens kapittel III påbyr det. Den registrerte har også 

rettigheter i forhold til informasjon som allerede er lagret Jf. Personverordningens artikkel 18, 19 og 20.  

Velferdstinget skal vurdere hvorvidt de registrerte, eller et bestemt utvalg av disse, bør ha mulighet for 

å reservere seg mot lagring av slike personopplysninger. Velferdstinget oppbevarer såkalte historiske 
oversikter over tidligere representanter i Velferdstinget, arbeidsutvalget, Kulturstyret samt andre styre 

Velferdstinget velger representanter til. De historiske oversikter inneholder kun navn og ikke 
kontaktinformasjon. 

Dersom en gruppe eller enkelte individer bør ha en slik rett skal en rutine finnes for hvordan slik 

reservasjonsrett blir informert om, samt hvordan reservasjonen skal foregå. 

Når personopplysninger av vara for tillitsvalgte i Velferdstinget, Kulturstyret, Radio Nova og Universitas 

kommer fra en tredje part, er Velferdstinget pliktet til å informere den registrerte om hvilke informasjon 
som organisasjonen har fått, til hvilke formål og hvor lenge denne informasjonen skal lagres. I slik 

dokumentasjon skal det foretas en vurdering av informasjonens kvalitet. 

Når formålet for å behandle personopplysninger ikke eksisterer lenger eller når hjemmelsgrunnlaget av 

andre årsaker ikke eksisterer lenger skal opplysningene slettes jf. Personvernforordningen artikkel 17. 
Velferdstinget skal ha rutiner som sørger for at slik sletting blir gjennomført.
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INFORMASJON VI SAMLER INN 

 
Hvordan samler vi inn personopplysninger? 

Personopplysningene samles som regel direkte fra representanten. I enkelte tilfeller får vi også 

personopplysninger fra tredjeparter for vara for tillitsvalgte i Velferdstinget. 

 
Hvilke personopplysninger samler vi inn? 

Navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, kontonummer og kortnummer på 
studentkort og brukernavn på PC1 til 

 Ansatte i Velferdstingets administrasjon 

 Velferdstingets Arbeidsutvalget 

 Kulturstyreleder 
 Kulturstyret 

Navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer og kontonummer til: 

 Medlemmer av Kulturstyret 

 Eksterne honorerte 

Det hentes inn skatteopplysninger til alle som mottar lønn og honorar av Velferdstinget, med unntak 

av honorar til selvstendig næringsdrivende. 

Navn, e-postadresse, tilhørende utdanningsinstitusjon og eventuell politisk liste på 

utdanningsinstitusjon2 til: 

 Velferdstingets representanter 
 Hovedstyret 
 Kontrollkomitéen 
 Valgkomitéen 

 Universitasstyret 

 Radio Novastyret 
 Styret for SiO Mat og Drikke 
 URBO styret 

 Studenthovedstaden 

Velferdstinget lagrer epostadresser av de som fast mottar kopi av innkallinger til Velferdstingets møter: 

 Ledere av studentdemokratiene på alle medlemsinstitusjonene 

 Daglig leder i Juss Buss 

 Daglig leder i JURK 
 Studentmediene: Radio Nova og Universitas 

 

 

1 Hvis ikke den tilsatte har kortnummer på studentkort og brukernavn til Universitetets IT system fra før, 

opprettes dette ved tilsetningen. 

2 Dette gjelder i hovedsak Universitetet i Oslo. 
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 SiO Direktør 
 Representant i SiO Foreninger 
 Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig 
 Formand for Det Norske Studentersamfund 

 Nyhetsredaktør for Radio Nova 

 Styreleder i OSI 
 Daglig leder i OSI 

 Hovedstyret i BI Athletics 

 ISU Oslo, ISU HiOA og ISU MF 
 Samt øvrige som selv eksplisitt har ønsket å få kopi av innkallingene 

 

På seminarer og møter i Velferdstinget og Kulturstyret, er det elektronisk påmelding hvor det hentes inn 
oversikt over deltakere, samt ytterlig informasjon relevant for arrangementet. Oversikt over deltakere 

lagres midlertidig med formål om å sikre praktisk håndtering av aktiv på- og avmelding, matallergener 

og utsendelse av øvrige informasjon i forkant og eventuelt direkte i etterkant av møtene eller kursene. 
Alle lister slettes etter seminaret er avsluttet. 

 
 
 

HVORDAN INFORMASJONEN DIN BLIR BRUKT OG BESKYTTET 

 
Hvordan bruker vi personopplysningene dine? 

Velferdstinget behandler personopplysninger med forsiktighet, og all registrering og behandling av 
personinformasjon bygger på samtykke fra ansatte, tillitsvalgte og andre valgte representanter. 

All håndtering av personopplysninger skal foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Velferdstinget skal ikke behandle personopplysninger i større utstrekning enn nødvendig for å oppfylle 
organisasjonens formål. Behandling av sensitive personopplysninger er kun tillatt hvis ett av 

vilkårene i Personvenfordningen artikkel 9.2 er oppfylt. 

Det er nødvendig for oss i administrasjonen å oppbevare følgende personalia for ansatte og tillitsvalgt 
som mottar hhv. lønn og honorar: Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsnummer og 

kontonummer. For valgte representanter som ikke mottar honorar av Velferdstinget er det nødvendig 
for å oppbevare følgende personalia: Navn, e-postadresse og eventuell hvilken utdanningsinstitusjon 

vedkomne tilhører. 
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Hvordan oppbevarer, håndterer og beskytter vi opplysningene dine? 

Velferdstinget oppbevarer alle opplysninger om navn, epost og tilhørighet i en database som kun 

Velferdstingets administrasjon har tilgang til. Denne databasen låses med kode. Personopplysninger av 

den mere følsomme type, så som fødselsnummer, kontonummer, adresse og telefonnummer, 
oppbevares i et digitalt ansattregister som kun personalansvarlig har tilgang til. Personopplysninger som 

oppbevares i papirform, oppbevares i et avlåst skap. 

Alle oppnevninger, brev og andre dokumenter med følsom personopplysninger så som fødselsnummer 

og kontonummer sendes kryptert. Alle dokumenter låses med ulike koder før de sendes. 

Andre dokumenter med følsomme personopplysninger så som regnskapsbilag som ligger på servere der 
flere en administrasjonen har tilgang, er låst. 

 

 
Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine? 

 Personopplysninger om arbeidsutvalget og ansatte i Velferdstinget lagres i den perioden de er 
tilsatt og deretter 3,5 år som sekundærdokumentasjon til regnskapet. 

 Personopplysninger om medlemmer i Kulturstyret lagres i den perioden de sitter i styret, 

vanligvis 2 år, og deretter 3,5 år som sekundærdokumentasjon til regnskapet. 

 Personopplysninger om varamedlemmer i Kulturstyret lagres i den perioden de sitter i styret, 
vanligvis 1 år, og deretter 3,5 år som sekundærdokumentasjon til regnskapet. 

 Personopplysninger om Velferdstingsrepresentanter lagres i den perioden de er valgt inn i 

Velferdstinget, vanligvis 1 år. Deretter slettes all kontaktinformasjon, men navn og hvilket år 

representanten ble valgt inn i Velferdstinget lagres i en historisk oversikt så lenge det har en 

hensikt. På nåværende tidspunkt er dette ubestemt tid. 

 Personopplysninger om Velferdstingets vararepresentanter lagres i den perioden de er valgt inn 

i Velferdstinget, vanligvis 1 år. Deretter slettes all kontaktinformasjon, men navn og hvilket år 

representanten ble valgt inn i Velferdstinget lagres i en historisk oversikt så lenge det har en 
hensikt. På nåværende tidspunkt er dette ubestemt tid. 

 Personopplysninger om representanter valgt inn i Hovedstyret lagres i den perioden de er 

valgt inn i Hovedstyret, vanligvis 2 år. Deretter slettes all kontaktinformasjon, men navn og 
hvilket år representanten ble valgt inn i Velferdstinget lagres i en historisk oversikt så lenge det 

har en hensikt. På nåværende tidspunkt er dette ubestemt tid. Det hentes også inn postadresse, 

kontonummer og fødselsnummer som brukes til å sende en oppnevning til SiO. SiO står for 
honorering av Hovedstyret. Disse personopplysninger lagres ikke hos Velferdstinget og slettes 

etter oppnevningen er sendt. 

 Personopplysninger om Studenthovedstaden lagres i den perioden de er valgt inn i 

arbeidsgruppen, vanligvis 1 år. Deretter slettes all kontaktinformasjon, men navn og hvilket år 
representanten ble valgt inn i Studenthovedstaden lagres i en historisk oversikt så lenge det har 

en hensikt. På nåværende tidspunkt er dette ubestemt tid. 

 Personopplysninger om medlemmer i Kontrollkomitéen lagres i den perioden de er valgt inn i 
komitéen, vanligvis 1 år. Deretter slettes all kontaktinformasjon, men navn og hvilket år 

representanten ble valgt inn lagres i en historisk oversikt så lenge det har en hensikt. På 
nåværende tidspunkt er dette ubestemt tid. 
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 Personopplysninger om medlemmer i Valgkomitéen lagres i den perioden de er valgt inn i 
komitéen, vanligvis 1 år. Deretter slettes all kontaktinformasjon, men navn og hvilket år 

representanten ble valgt inn lagres i en historisk oversikt så lenge det har en hensikt. På 
nåværende tidspunkt er dette ubestemt tid. 

 Personopplysninger om medlemmer i Radio Nova styret lagres i den perioden de er valgt inn i 

styret, henholdsvis 1 og 2 år. Deretter slettes all kontaktinformasjon, men navn og hvilket år 
representanten ble valgt inn lagres i en historisk oversikt så lenge det har en hensikt. På 

nåværende tidspunkt er dette ubestemt tid. 

 Personopplysninger om medlemmer i Universitasstyret lagres i den perioden de er valgt inn i 
styret, henholdsvis 1 og 2 år. Deretter slettes all kontaktinformasjon, men navn og hvilket år 

representanten ble valgt inn lagres i en historisk oversikt så lenge det har en hensikt. På 

nåværende tidspunkt er dette ubestemt tid. 

 Personopplysninger om medlemmer i URBO styret lagres i den perioden de er valgt inn i styret, 
henholdsvis 2 år. Deretter slettes all kontaktinformasjon, men navn og hvilket år representanten 

ble valgt inn lagres i en historisk oversikt så lenge det har en hensikt. På nåværende tidspunkt 
er dette ubestemt tid. 

 Personopplysninger om medlemmer i SiO Mat og Drikke styret lagres i den perioden de er 

valgt inn i styret, henholdsvis 2 år. Deretter slettes all kontaktinformasjon, men navn og hvilket 
år representanten ble valgt inn lagres i en historisk oversikt så lenge det har en hensikt. På 

nåværende tidspunkt er dette ubestemt tid. Det hentes også inn postadresse, kontonummer og 

fødselsnummer som brukes til å sendes en oppnevning til SiO. SiO står for honorering av 
medlemmer i SiO Mat og Drikke. Disse personopplysninger lagres ikke hos Velferdstinget og 

slettes etter oppnevningen er sendt. 

 

Velferdstinget sender ut kopi av innkalling til Velferdstingsmøtene. Kopi av innkallingen sendes 

hovedsakelig til «generelle» epostadresser som for de enkle organisasjoner og foreninger jevnlig skifter 
eier. Etter samtykke, blir e-postene lagt til kopi-epostlisten inntil eier av e-postadressen ber om å få den 

fjernet. 

 
Hvem som kan få personopplysninger utlevert 

Velferdstinget utleverer ikke personopplysninger til tredjepart uten samtykke og avtale med den 

registrerte. Regnskapsfører og revisor har tilgang til noen personopplysninger som 
sekundærdokumentasjon til regnskapet. 
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DINE RETTIGHETER 

Velferdstinget skal ha rutiner for hvordan informasjonen som er registrert i systemet rettes, slettes og 
suppleres. 

Enhver som ber om det, har krav på en del informasjon om en behandling av personopplysninger. 
Dette er blant annet informasjon om hva slags personopplysning som lagres, hvem som er tilgang, 
hvem som har det daglige ansvaret for å lagre disse opplysningene, formålet med lagringen, hvor 
opplysningene blir hentet fra og om de utleveres til andre. 

Dersom den som ber om innsyn er registrert, kan denne kreve at den behandlingsansvarlige utdyper 
informasjonen overfor i den grad dette er nødvendig for at den registrerte skal kunne ivareta egne 
interesser. 

 
Rett til innsyn 

Tilsatte, styremedlemmer og representanter har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger 

vi behandler og hvordan vi behandler dem. For å bruke innsynsretten din og få tilgang til alle 
personopplysninger vi har lagret om deg, kan du ta kontakt med oss. 

 
Rett til korrigering 

Tilsatte, styremedlemmer og representanter kan kreve at Velferdstinget retter opplysninger hvis de er 

mangelfulle eller feil. 

 
Rett til dataportabilitet 

Tilsatte, styremedlemmer og representanter har rett til å få utlevert alle personopplysninger som 

Velferdstinget har oppbevart om vedkomne. 

 
Tilbaketrekking av samtykke 

Tilsatte, styremedlemmer og representanter har rett til å trekke tilbake tillatelsen til å behandle 

personopplysningene deres. 

 
Rett til sletting 

Personopplysninger slettes/endres når Velferdstinget ikke lengre har behov for å lagre disse 

opplysningene eller om de ikke har historisk verdi for Organisasjonen. Det vil si tidligere registrerte 

opplysninger tas ikke vare på ut over det normale. Ved sletting av disse personopplysninger vil 
vedkomne ikke lengre motta for eks. innkalling til møter eller honorar ved opphør av sin stilling som 

tillitsvalgt eller styremedlem. 

Tilsatte, styremedlemmer og representanter kan også be om at Velferdstinget sletter sine 

personopplysninger. I dette tilfellet vil dine personopplysninger vil bli slettet innen 14 dager, med unntak 
av informasjon vi er pålagt å oppbevare av andre årsaker (f.eks. etter bokføringsloven). 

 


