
PERSONVERNERKLÆRING 
 
Personvernerklæringen skal gi våre kunder informasjon om hvordan vi behandler de 
personopplysninger vi har registrert. Personvernerklæringen følger bestemmelsene i 
ny personopplysningslov, lovvedtak 54 (2017-2018), og EUs personvernforordning. 
 
Behandlingsansvarlig  
Nyhetene under lupen er en tjeneste levert av to personer. Disse er behandlingsansvarlig av 
personopplysningene og bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke 
hjelpemidler som skal brukes. De er også ansvarlig for at personopplysningsloven og 
personopplysningsforskriften følges. 
 
Formålet med behandling av personopplysninger 
Nyhetene under lupen behandler personopplysninger for å kunne yte tjenester til kunder som 
abonnerer på Nyhetene under lupen, Sekseren og Innertieren. Det innhentes bare opplysninger som 
er nødvendige for å kunne sende ut oppgaver og for å informere om tilbudet. Opplysningene som 
samles inn blir ikke brukt i noen annen sammenheng. 
 
Rettigheter og plikter 
Som kunde hos oss har du rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert. Dersom de 
registrerte opplysningene er feil/uriktige, har du rett til at opplysningene om deg blir rettet eller slettet. 
Du kan også be om sletting av personopplysninger dersom formålet med registeringen faller bort.  
 
Når du har blitt registrert har du rett til å få opplyst 

 hvordan personopplysningene blir brukt 

 tidsrom for lagring 

 dersom det skjer retting eller sletting av personopplysninger 
 
Du har også 

 rett til å protestere mot behandlingen 

 rett til dataportabilitet, det vil si rett til å få overført dine opplysninger til en annen aktør som du 
ønsker skal ha dine personopplysninger 

 
Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis 
Når du ber om innsyn, retting eller sletting, er dette gratis. Du vil få svar på din anmodning innen 30 
dager. 
 
Informasjonssikkerhet 
Etter personopplysningsloven har vi ansvar for å sørge for at alle personopplysningene vi innhenter er 
tilstrekkelig sikret.  
 
Videreformidling 
Vi skal ikke videreformidle informasjon av noen art om deg til tredjepart, uten at du har samtykket til 
dette. 
 
Spørsmål om personvern, ta kontakt med 
 
Karl Hovden Bauge 
Mobil: 481 30 736 
E-post: khbauge@gmail.com 
 
Idar Høviskeland Pedersen 
Mobil: 404 05 074 
E-post: idar.pedersen@haugnett.no  
 
Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, ber vi deg ta kontakt med oss.  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2017-2018/vedtak-201718-054/

