
 

 

Sensitivitet: Begrenset 

Personvernerklæring for Eidsvold Turnforening Skøyter (ETF Skøyter) 
 
Behandlingsansvarlig 
ETF Skøyter er ansvarlig for personopplysninger om medlemmer og tillitsvalgte og behandlingen av disse.  ETF 

Skøyter forplikter seg til å behandle personopplysninger på en forsvarlig og sikker måte, og vi følger til enhver 

tid gjeldende lover og regler for personvern.  

Styret i ETF Skøyter har det daglige behandlingsansvaret. 

Når du registrerer deg som medlem i ETF Skøyter, godkjenner du behandlingen av dine personopplysninger og 

mottak av e-post, SMS og post fra oss. Vi vil kunne kontakte deg gjennom disse kanalene for å overholde våre 

forpliktelser overfor deg som medlem og sende nødvendig informasjon om medlemskapet.  

Personopplysninger som innhentes og behandles 
ETF Skøyter lagrer følgende personopplysninger om medlemmer og tillitsvalgte, opplysninger som er gitt av 
medlemmene og tillitsvalgte selv: 
 

1. Medlemmer 

 Navn 

 Adresse 

 Fødselsdato 

 Telefonnummer 

 E-postadresse 

 Foresatte 
 
2. Tillitsvalgte 

 I tillegg til opplysningene som medlem: opplysning om rolle som tillitsvalgt 
 

ETF Skøyter beholder som hovedregel disse opplysningene i hele medlemstiden. Medlemmer og Tillitsvalgte 

har rett til å kreve innsyn og kan be om at opplysninger blir rettet eller slettet. Dette vil bli vurdert konkret. 

Ansatte har mulighet til å klage virksomheten inn til Datatilsynet. 

Mottakere av personopplysninger (databehandlere) 
ETF Skøyter vil aldri utlevere dine personopplysninger til tredjepart. 
 
Formål med behandlingen (bruk av personopplysninger) 
Disse personopplysningene blir lagret med følgende formål: 
 

 Overholdelse av våre forpliktelser overfor deg som medlem 

 Utsendelse av treningsinformasjon 

 Utsendelse av informasjon om ETF skøyters arrangementer 

 Påmelding/registrering i forbindelse med skøyteløp 

 Registrering inn i idrettens medlemsregistre 
 
Rutiner for sletting 
For å opprettholde god kvalitet i vårt medlemsregister og følge gjeldende lovverk, vil vi slette all personlig 
informasjon når medlemskapet opphører.  
 
Dersom du har spørsmål om personvern erklæringen, ta kontakt med styret i ETF Skøyter (www.etf-
skoyter.no). 
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