PERSONVERNERKLÆRING
Når du melder deg inn i KIB, eller melder deg på en aktivitet, ber vi om
personopplysninger fra deg. KIB er forpliktet til å behandle personopplysninger fra
sine medlemmer og brukere på en forsvarlig måte, i samsvar med personvernloven.
1. Hvem er behandlingsansvarlig?
Styreleder er behandlingsansvarlig for personopplysninger i KIB
2. Hva er formålet?
Formålet med behandlingen av personopplysninger i KIB er å kunne drive nettverket
som en medlemsorganisasjon.
3. Hva er det rettslige grunnlaget?
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i KIB er
personopplysningsloven.
4. Hvilke personopplysninger behandles?
De følgende personopplysninger behandles i KIB når det gjelder våre medlemmer:
Medlemmers navn
Medlemmers adresse
Medlemmers kontingentforhold
Medlemmers e-postadresse
Medlemmers mobilnr
Medlemmers webside
5. Hvor hentes opplysningen fra?
All informasjon om medlemmer stammer i utgangspunktet fra medlemmer selv.
Kilder er:
- innmeldingsskjemaet på kvinneribusiness.no og evt papirinnmeldingsskjema.
- opplysninger de sender til oss til post@kvinneribusiness.no eller andre
av mailadresser @kvinneribusiness.no
- telefonsamtaler
6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Medlemskap i KIB er frivillig og alle opplysninger fra medlemmer er avgitt frivillig.
Nettverket Kvinner i Business betinger at medlemskapskontingent for medlemmet er
betalt
7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Konkrete opplysninger om medlemskap utleveres ikke direkte til tredjeparter. Vi
benytter ekstern leverandør til utarbeidelse av markedsmatriell, programvaren Emarketeer benyttes for utsendelse av informasjon, nyhetsbrev mm, Superoffice
benytter som medlemsbase og Visma Eaccounting for utsending av
kontingentfakturaer, så opplysninger om medlemmer oppbevares midlertidig hos
tredjepart.

KIB kan bruke dine personopplysninger for å kommunisere med deg vedrørende ditt
medlemskap eller din bruk av KIBs tilbud og tjenester. KIB forplikter seg til ikke å
videreformidle personlige opplysninger til andre enn våre egen medlemsforeningen
I tillegg er medlemmers informasjon tilgjengelig via kvinner i business sin egen
webside. www.kvinneribusiness.no.... Denne må sjekkes ut om er tillatt etter 25 mai
8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Alle medlemmer som er utmeldte/har avsluttet sitt medlemskap blir anonymisert
innen rimelig tid.
9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk
som gjelder?
Medlemmer har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om den enkelte iflg
Personopplysningsloven.
10. Hvordan sikres opplysningene?
Alle medlemsopplysninger ligger sikkert forvart på sikre servere. Og det er kun
autorisert personale som har tilgang til medlemmers opplysninger.
11. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår bruk av dine opplysninger kan du ta kontakt med oss
via regnskap@kvinneribusiness.no eller se hva vi har registrert på deg
på www.kvinneribusiness.no.

Sikkerhet
KIB tar digital sikkerhet på alvor. All utveksling av personopplysninger sendes
kryptert med såkalt SSL.
Full integrasjon mellom Superoffice, E-marketeer og E-Accounting.
Integrasjon mellom Superoffice og E-Accounting er satt opp av
Keyforce. www.keyforce.no For betaling av våre aktiviteter benyttes VIPPS som
betalingsmiddel.

Informasjonskapsler og analyseverktøy
KIB bruker ulike analyseverktøy og lagrer informasjonskapsler (cookies) på KIB.no
(med tilhørende nettsteder) Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre
nettsteder lagrer på din datamaskin, slik at vi kan gjenkjenne deg som bruker og gi
deg tilpasset innhold og tjenester når du besøker nettstedene våre.
Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.
Ved å besøke vår nettsteder samtykker du i at vi benytter
informasjonskapsler/cookies, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse.

