Norsk Bridgeforbund
– personvernpolicy

1 Innledning
Denne personvernhåndboken er laget av Norsk Bridgeforbund (NBF) for å etterleve kravene i forhold
til lovgivning, regler og rettigheter, samt våre medlemmer, tillitsvalgte og ansattes forventing til NBFs
behandling av personopplysninger. Håndboken vil bli oppdatert med jevne mellomrom, og ettergås
minst 1 gang per år.
Samtidig er det viktig for NBF som ansvarlig organisasjon og samfunnsaktør at våre medlemmer,
tillitsvalgte og ansatte er sikre på at vi håndterer deres personopplysninger på en god og sikker møte
i tråd med lovverket og deres interesser.

1.1 Siste versjon
Siste versjon er oppdatert 12. juli 2017.

1.2 Logg:
Dato:
12. juli 2018
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2 Policy
2.1 Parter og ansvar for behandling av dine personvernopplysninger (behandlingsansvarlig)
Norsk Bridgeforbund, organisasjonsnummer 938 579 407, Sognsveien 75A, 0855 OSLO (heretter kalt
NBF) er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger som forefinnes innenfor rammen av
NBFs virksomhet.

2.2 Hvorfor behandler NBF dine personvernopplysninger?
For at NBF skal kunne bedrive sin virksomhet behandles personopplysninger for ulike hensikter
knyttet til driften av forbundet. NBF er til for sine kretser, klubber og medlemmer, og
personopplysninger vil måtte behandles for å kunne yte den støtte og service det forventes av NBF.
Det handler blant annet om turneringsvirksomhet, rekruttering, utdanning og opplæring,
økonomiske transaksjoner og statistikk.
NBF er personvernsansvarlig for behandling av de personopplysninger som forekommer i forhold til:














Håndtering av medlemskap i NBF (herunder fakturering av kontingenter)
Administrasjon av forbundet
Deltakelse i turneringsvirksomhet i regi av NBF sentralt, kretser eller klubber
Deltakelse i opplæringsforemål og administrasjon av dette
NBFs arrangement i øvrige tilfeller (utover turneringer og opplæring)
Søknader om støtte i ulike sammenhenger (juniorfond, Frifond, Herreløs arv etc)
Oppdatering og fremstilling av resultater
Oppdatering og fremstilling av mesterpoeng
Oppdatering og fremstilling av handikap
Annen statistikk
Kontakt med kretser og klubber, samt enkeltmedlemmer
Drift av hjemmesider og besøk på disse
Publisering av materiale på våre hjemmesider samt ulike sosiale media

2.3 Hvilke personopplysninger behandler NBF?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Navn (fornavn, etternavn)
Adresse (gateadresse, postnummer og poststed)
Telefonnummer (privat, arbeid og mobil)
Fødselsdato
Kjønn
Epost
Klubbtilknytning
BBO-nick
Mesterpoeng (antall poeng i ulike kategorier, status)
Handicap (nåværende status og historisk utvikling)
Bilder / video
Lydopptak
Verv (i forbundet sentralt, kretser og klubber)

NBF behandler ingen sensitive personopplysninger.

Side 3

2.4 Hvem deler vi personopplysninger med?
NBF skal i utgangspunktet ikke dele dine personopplysninger med andre uten ditt eksplisitte
samtykke, og dine personopplysninger skal ikke utsettes for automatiserte individuelle avgjørelser.
Men i særskilte tilfeller kan NBF ha behov for å dele dine personopplysninger med:




Idretten generelt (organisert under Norges Idrettsforbund) i forbindelse med søknad om
opptak eller samarbeidsprosjekter
Bridgeforbund i andre land. Dette vil særskilt gjelde om du melder deg på eller deltar i
turneringer i andre land eller på annen måte representerer NBF internasjonalt.
Offentlige støtteordninger. I tilfeller hvor du, din klubb eller krets søker om støtte fra
offentlige ordninger kan NBF ha behov for å dele personopplysninger for å oppfylle kravene
til å søke.

2.5 Hvilken lovmessig rett har NBF til å behandle dine personopplysninger?
NBF har nedenfor sammenstilt den lovmessige retten for behandling av dine personopplysninger
som skjer innenfor NBFs virksomhet:
Formål med behandling av personopplysning
Håndtering av medlemskap i NBF
Administrasjon av forbundet
Deltakelse i turneringsvirksomhet i regi av NBF
sentralt, kretser eller klubber
Deltakelse i opplæringsforemål og
administrasjon av dette
NBFs arrangement i øvrige tilfeller
Søknader om støtte i ulike sammenhenger
Oppdatering og fremstilling av resultater
Oppdatering og fremstilling av mesterpoeng
Oppdatering og fremstilling av handikap
Annen statistikk
Kontakt med kretser og klubber, samt
enkeltmedlemmer
Drift av hjemmesider samt besøk på disse
Publisering av materiale på våre hjemmesider
samt ulike sosiale media

Behandlingsgrunnlag
Nødvendig for å oppfylle en avtale
Nødvendig for å oppfylle en avtale
Nødvendig for å oppfylle en avtale
Nødvendig for å oppfylle en avtale
Nødvendig for å oppfylle en avtale
Rettslig forpliktelse
Allmennhetens interesse
Allmennhetens interesse
Allmennhetens interesse
Allmennhetens interesse
Nødvendig for å oppfylle en avtale
Interesseavveining
Interesseavveining

2.6 Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Dine personopplysninger lagres i NBFs database så lenge formålet med lagringen består. NBF vil årlig
vurdere om formålet med lagringen består. Om så ikke er tilfelle, vil personopplysningene slettes.

2.7 Hvilke rettigheter har du?
Alle som har personopplysninger lagret hos NBF har rettigheter som man bør kjenne til.
Først og fremst har du krav på å få en komplett oversikt over hvilke personopplysninger NBF har
lagret på deg. Ved begjæring av en slik oversikt skal NBF gi deg dette skriftlig. Du kan i alle tilfeller se
de fleste og viktigste personopplysninger som er lagret om deg på din personlige profil på bridge.no
Du har rett til å få personopplysningene gjort tilgjengelig slik at de kan videreføres til andre systemer
(dataportabilitet).
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Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert om de er feilaktige, ufullstendige eller
misvisende og har rett til å begrense behandlingen av personopplysningene inntil de blir korrigert.
Du har i visse omstendigheter rett til å bli slettet:
o
o
o
o
o

Om personopplysningene ikke lenger trengs til de formål de er samlet inn for
Om behandlingen av personopplysningene er knyttet til et samtykke og du trekker dette
samtykke tilbake
Om behandlingen av personopplysningene skjer i forbindelse med direkte markedsføring og
du ikke ønsker dette
Om personopplysningene har blitt behandlet ulovlig
Om sletting kreves for å oppfylle rettslige interesser

Du har også rett til å tilbakekalle et samtykke, motsette deg automatiske beslutninger, profilering og
motsette deg direkte markedsføring. Du kan når som helst utøve dine rettigheter ved å begjære
innsikt til, korrigering eller sletting av dine personopplysninger, kreve begrensning av behandling
eller protestere mot behandling. Om du ønsker noe av ovenstående kontakter du:
Norsk Bridgeforbund – Sognsveien 75A – 0855 OSLO
Epost: bridge@bridge.no – Telefon: 47 47 94 00 (mellom 12:00 – 15:00)
Mobil generalsekretær Allan Livgård: 99 04 02 05
Du har også rett til å klage på NBFs håndtering av dine personopplysninger. Mer info om dette finnes
hos Datatilsynet: www.datatilsynet.no

2.8 Databehandleravtaler
NBF har avtaler med følgende firma for drift av våre IT-systemer og lignende:
o
o
o
o
o
o
o

Eightcom AS
Drift av server og IT-systemer
Dataoppdrag AS
Drift av server og skytjenester
Digimaker AS
Drift av server, utvikling og drift av IT-systemer
Mailmojo
Utsending av nyhetsbrev
Surveymonkey
Gjennomføring av spørreundersøkelser
Magic Diamond (Ruter)
Turneringsregnskapsprogam
Bridge+More
Turneringsregnskapsprogram

2.9 Vurdering av personvernkonsekvenser
I personvernforordningen artikkel 35 nr. 1 står det: «Dersom det er sannsynlig at en type behandling,
særlig ved bruk av ny teknologi og idet det tas hensyn til behandlingens art, omfang, formål og
sammenhengen den utføres i, vil medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter,
skal den behandlingsansvarlige før behandlingen foreta en vurdering av hvilke konsekvenser den
planlagte behandlingen vil ha for vernet av personopplysninger.»
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NBFs vurdering er at vår behandling av personopplysninger ikke medfører en høy risiko for fysiske
personers rettigheter og friheter, og det gjennomføres derfor ikke en vurdering av
personvernkonsekvender.

2.10 Avviksbehandling
Avvik skal behandles ved sikkerhetsbrudd, ved urettmessig tilgang til personopplysninger og/eller når
behandling av personopplysninger er utført i strid med gjeldende lovverk, prosedyrer eller disse
retningslinjer.
Avvik varsles umiddelbart til NBFs generalsekretær Allan Livgård. Ved uautorisert utlevering av
personopplysninger vil Datatilsynet bli varslet.
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