PERSONVERNERKLÆRING

Endret: 13. mai 2018

Denne personvernerklæringen (”Personvernerklæring”) gir deg informasjon vedrørende innsamling og behandling
av dine personopplysninger av Den Finske Skolen i Oslo (med registrert adresse i Øvre Langås vei 17
0880 OSLO).
SAMTYKKE
Innsamling og behandling av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke. Ved å akseptere
Personvernerklæringen, gir du eksplisitt samtykke til at den Finske Skolen i Oslo kan innsamle og behandle
oppgitte personopplysninger til formål definert i denne personvernerklæringen.
INNSAMLET INFORMASJON OG INFORMASJONSKILDER
Samlet og lagret informasjon vises på vedlagt påmeldingsform.
DATABESKYTTELSE OG BEHANDLINGSFORMÅL
Ved innsamling og behandling av personopplysninger, følger Den Finske Skolen i Oslo prinsippene nedfelt i Den
generelle personvernforordningen (EU 2016/679) og annen gjeldende lovgivning vedrørende personopplysninger
for å kunne ivareta egnet beskyttelse av personopplysninger.
Den Finske Skolen i Oslo kan behandle personopplysningene dine
1. for å opprettholde gyldig elevregister,
2. for å søke om offentlig støtte til skolen,
3. for å svare på dine henvendelser, beskjeder eller instrukser,
4. for å dele ut informasjon om og fra skolen, muskari og andre relevante kilder.
Personopplysningene du oppgir i denne personvernerklæringen blir kun lagret, bortsett fra når loven tilsier noe
annet, i perioden nødvendig for det definerte formålet, f.eks. så lenge det er nødvendig.
INFORMASJONSOVERFØRING
Den Finske Skolen i Oslo formidler ikke personopplysningene dine til ikke-autoriserte tredjeparter. Du gir ditt
samtykke til faktumet at så langt det er nødvendig, kan personopplysningene dine overføres og/eller formidles til
databaser i Finland. Når ovennevnte overføring og/eller formidling av informasjon utføres, følger Den Finske
Skolen i Oslo prinsippene nedfelt i Den generelle personvernforordningen og annen gjeldende lovgivning
vedrørende personopplysninger for å kunne ivareta beskyttelse av dine personopplysninger.
OPPDATERING AV PERSONVERNERKLÆRING
Den Finske Skolen i Oslo forbeholder seg retten til å oppdatere denne personvernerklæringen hvis nødvendig,
f.eks. grunnet endring i personopplysningslovverk. Se gjennom denne personvernerklæringen fra tid til annen for
endringer.
DINE RETTIGHETER
For informasjon vedrørende registerets eier, registerets administrator, behandlingens formål, kategorier av
datasubjekter og personopplysninger, juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger, mottakere av
personopplysninger, personopplysningers oppbevaringsperiode, rett til tilgang til og korrigering av
personopplysninger, andre rettigheter relatert til behandling av personopplysninger og automatisert
beslutningstaking, se personvernbeskrivelse nedenfor.
REGISTERETS EIER
Den Finske Skolen i Oslo, Øvre Langås vei 17, 0880 OSLO
REGISTERETS ADMINISTRATOR
Styrets leder, for tiden Mia Keinänen (keinanmi@gmail.com)

REGISTERETS NAVN
Den Finske Skolen i Oslo, elevregister.
BEHANDLINGENS FORMÅL
Innsamlede opplysninger brukes til opprettholding av elevregister og tildeling av informasjon om og fra skolen og
lærere.
KATEGORIER AV DATASUBJEKTER OG PERSONOPPLYSNINGER
Kategorier av datasubjekter: elever, foresatt.
Kategorier av opplysninger: navn (foresatt), e-post (foresatt), telefonnummer (foresatt), navn (elev), fødselsdato
(elev) og tilknytning til Finland (elev).
JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Innsamling og behandling av personopplysninger er basert på personers samtykke eller at behandlingen, i kraft av
legitime interessers formål, er nødvendig for kontrolløren eller en tredjepart.
MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER
Styret i Den Finske Skolen, lærere.
ORDINÆR FORMIDLING AV OPPLYSNINGER OG INFORMASJONSOVERFØRING TIL LAND UTENFOR EU/EØS
Opplysninger vil bli formidlet til myndigheter når det kreves av lov.
PERSONOPPLYSNINGERS OPPBEVARINGSPERIODE
Personopplysninger lagres kun så lenge de er nødvendige jamført våre retter og plikter relatert til opplysningene.
Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige, sletter vi eller anonymiserer dem så fort som mulig.
RETT TIL TILGANG TIL OG KORRIGERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Datasubjekter har rett til tilgang til sine lagrede opplysninger. Datasubjekter kan bruke deres rett til tilgang til
opplysninger i registeret ved å sende forespørsel til følgende adresse: Den Finske Skolen i Oslo, Øvre Langås vei 17,
0880 OSLO. Hvis det er feil i registrerte informasjon, kan datasubjektene sende forespørsel om korrigering til
personen nevnt i punkt 2. Hvert datasubjekt har også rett til å motsette seg eller kreve sletting, begrensing av
informasjonsbehandling.
ANDRE RETTIGHETER RELATERT TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Datasubjekter har rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet dersom datasubjektet anser behandlingen av
personopplysningene relatert til ham/henne bryter med forskrift.
Datasubjekter har rett til å trekke samtykke ved å kontakte administrator.
AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING
Den Finske Skolen bruker ikke behandling eller profilering basert på automatisert beslutningstaking.
SIKKERHETSPRINSIPPER
Opplysninger beskyttes av tekniske og organisatoriske tiltak mot tilfeldig og/eller ulovlig tilgang, endring,
destruksjon eller annen behandling, inkludert ikke-autorisert formidling og overføring av opplysninger.

