
PERSONVERNERKLÆRING  

Norsk Jernbaneforbund (NJF) er underlagt personvernlovgivningen og vi 
sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en lovlig og sikker 
måte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordningen General 
Data Protection Regulation (GDPR).  

NJF har tilgang til medlemsregister og personopplysninger om medlemmene. 
Forbundet er behandlingsansvarlig, det betyr at vi har ansvar for at de opplysningene 
vi har om deg brukes i henhold til lovgivningen. I denne personvernerklæringen gir vi 
informasjon om hvordan vi bruker og beskytter personopplysninger og hvilke 
rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg 
som enkeltperson.  

Henvendelser  
Medlemmer i forbundet henvender seg iblant til NJF for å få hjelp. Vi får da tilgang til 
de opplysningene som frivillig oppgis og som er nødvendig for å besvare 
henvendelsen. Slike opplysninger brukes ikke av NJF ut over den konkrete saken.  

NJF arrangementer 
Ved deltakelse på arrangementer, kurs og konferanser, mottar NJF opplysninger som 
kontakt- og medlemsinformasjon, arbeidsgiver, kursbevis, informasjon om allergier i 
forbindelse med matservering og annet som er nødvendig for å administrere 
arrangementet og dokumentere din deltakelse.  

NJF kan ta bilder i forbindelse med ulike arrangementer, som kurs og sosiale 
arrangementer når deltaker har avgitt et gyldig samtykke til slik bruk.  

Hva brukes opplysningene til? 
NJF bruker opplysningene til å identifisere og levere tjenester til deg og for å drive 
markedsføring av våre medlemstilbud. For dette formålet bruker vi kontakt- og 
medlemsinformasjon, kommunikasjon, saksinformasjon og opplysninger om 
deltakelse på kurs.  

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger for dette formålet 
er vår berettigede interesse i å fremme vår virksomhet (GDPR art. 6f). 

For å sikre oversikt, utvikling og forbedring samler vi statistiske data. For dette 
formålet brukes i utgangspunktet kun anonyme opplysninger. Der det er ønskelig å 
inkludere personopplysninger, vil dette skje på bakgrunn av ditt samtykke for det 
konkrete formålet.  

Der vi belager oss på ditt samtykke, vil formålet og annen informasjon om 
behandlingen komme frem av samtykkeerklæringen. Du kan når som helst trekke 
tilbake dine samtykker. Dette gjør du ved å ta kontakt med oss.  

Hvem deler vi opplysningene med? 
Vi har leverandører og samarbeidspartnere som vi kan dele dine personopplysninger 
med. Dette er: 



• Leverandører av IT-tjeneste. Disse vil kunne ha tilgang til de opplysningene 
om deg som vi lagrer i systemet leverandøren drifter. Slike leverandører 
fungerer som våre databehandlere. 

• Samarbeidspartnere som tilbyr medlemsfordeler, som juridisk bistand og 
bank- og forsikringstjenester, og som er avhengig av å motta enkelte 
personopplysninger for å kunne verifisere at du har rett til den aktuelle 
medlemsfordelen. Med ditt samtykke vil vi også kunne dele ditt navn og 
kontaktinformasjon til våre samarbeidspartnere for at de kan markedsføre sine 
tjenester til deg. Da vil samarbeidspartneren fungere som 
behandlingsansvarlig, og måten de da behandler dine opplysninger på vil 
fremgå i samtykketeksten og i samarbeidspartnerens personvernerklæring. 

• Selskap som gjennomfører anonyme spørreundersøkelser, voteringer eller 
kartlegger vår medlemsmasse, kan etterspørre din e-postadresse og ditt 
telefonnummer, slik at de kan sende deg e-post, SMS eller ringe deg. Slike 
selskaper fungerer som våre databehandlere. 

Vi inngår databehandleravtaler med dem som fungerer som våre databehandlere for 
å sørge for at de ikke bruker opplysningene på egne vegne, men kun innenfor 
rammene av det oppdraget de har med oss.  

Hvordan sikrer vi dine opplysninger 
NJF er opptatt av å behandle dine personopplysninger på en sikker og fortrolig måte. 
Dette innebærer at: Alle ansatte i NJF har signert taushetserklæring.  

Hvor lenge lagres opplysningene? 
Personopplysningene lagres kun så lenge det er nødvendig for formålene de ble 
samlet inn for.  

Dette innebærer som hovedregel at vi lagrer opplysningene om våre medlemmer så 
lenge de er medlem.  

Dine personvernrettigheter 
Du har rett til å kreve innsyn og retting av personopplysningene vi behandler om deg 
mens du er medlem. 

Du har videre rett til å kreve sletting, begrenset behandling, rette innsigelse mot 
behandlingen og rett til dataportabilitet hvis dette ikke kommer i konflikt med NJFs 
medlemsvilkår. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets 
nettside: www.datatilsynet.no 

For å ta i bruk dine rettigheter kontakter du oss skriftlig. 

Du kan til enhver tid ta direkte kontakt for å endre dine samtykker for behandling av 
personopplysninger hos oss.  

Endringer i personvernerklæringen 
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste 
versjon av vår personvernerklæring på nettsiden. 

 


