Personvernerklæring for Norges Aikidoforbund
I personvernerklæringen finner du en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler og
i hvilke sammenhenger og til hvilke formål vi gjør det, hvilket rettslig grunnlag vi har for
behandlingen, hvor lenge vi lagrer opplysningene og dine rettigheter.
Hva er personopplysninger?
Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.
Personopplysninger er all slags informasjon og vurderinger som direkte eller indirekte kan
kobles til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer,
personnummer, bankkontonummer, eller bilder.
Hvordan behandler NAF personopplysninger?
Det er Norges Aikidoforbund, (Org nr 982 113 121, heretter benevnt NAF) som er
behandlingsansvarlig, altså den som bærer ansvaret for å behandle de personopplysninger som
klubbene gir oss. Styret er ansvarlig for at behandlingen av personopplysningene skjer i
samsvar med gjeldende lovgivning.
Hvilke personopplysninger behandler vi og hvorfor?
Registrering av medlemsopplysninger er en forutsetning for medlemskap i NAF, og
registreres to ganger per år via medlemsklubbene. I tillegg sender klubbene informasjon om
graderinger. Medlemmer oppgir selv informasjon i forbindelse med påmelding til seminarer
organisert av NAF. Blant opplysningene som kan behandles er:
● Navn
● Kjønn
● Fødselsdato
● Adresse
● Telefonnummer
● Epostadresse
● Graderingsoversikter
● Roller i aikidomiljøet
● Påmeldinger til seminarer
o Treningsavgift, overnattinger, måltider etc.
● Annen informasjon som er relatert til medlemskap og aktivitet
● Bilder (se egne regler)
I tillegg til ordinære medlemmer, kan NAF via medlemsklubbene også innhente
personopplysninger om f.eks. foresatte eller andre som påtar seg en rolle som ikke krever
ordinært medlemsskap.
Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er:
● Administrasjon av graderinger og betaling av medlemsskap

●
●
●
●

Kommunikasjon med klubber og medlemmer
Forenklet registrering ved seminarer
Statistikk (f.eks. andel kvinner) til IAF eller andre interessenter
Statistikk til intern bruk til strategiarbeid, herunder rekruttering og klubbstøtte

Det kan utleveres kun aggregert statistikk til tredjepart, dvs ingen opplysninger som kan
knyttes til enkeltpersoner.
NAF oppbevarer ingen former for sensitive personopplysninger, slik som etnisitet, religiøs
eller politisk overbevisning, legning eller helseforhold. Unntak er syns- eller
bevegelseshemming hos medlemmer som må ha spesielt tilrettelagt trening eller hjelp under
seminarer organisert av NAF.
Hvor lagres personopplysningene?
NAFs medlemsoversikter lagres hos leverandør av nettbasert skytjeneste som NAF til enhver
tid benytter seg av. Styrene i hver klubb har tilgang til egne medlemslister som de produserer,
og kun styret i NAF har tilgang til alle medlemslistene. Det tas sikkerhetskopi av
medlemslistene som kun styret har tilgang til. Teknisk komité kan få utlevert informasjon om
medlemmer ved etterspørsel.
Ved særskilt behov kan medlemslister mellomlagres på mail eller fysiske enheter (PC, mobil,
nettbrett, minnepinne) hos styremedlemmene (f.eks. dersom man ikke har tilgang til nett for et
møte). Disse skal slettes igjen så raskt som mulig, og alle mailtilganger eller fysiske
lagringsenheter skal være passordbeskyttet.
Hvor lenge lagres personopplysningene?
NAF lagrer både kontaktinformasjon og informasjon om graderinger så lenge den registrerte
er medlem i forbundet (betaler medlemsavgift til klubben) eller i maksimalt tre år. Etter tre år
lagres kun navn, fødselsdato og graderingsinformasjon (grad og dato). Man kan når som helst
be om at sine personlige opplysninger slettes fra NAFs medlemsregister, men dersom
graderingsinformasjon slettes vil man heller ikke kunne forvente å fortsette på samme
graderingsrekke ved en senere anledning.
Formell korrespondanse til styret eller teknisk komité kan lagres over lengre tid, i arkiv som
vil kunne aksesseres på forespørsel av det til enhver tid gjeldende styret.
Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Personopplysningene NAF samler inn og behandler benyttes kun til saklige formål knyttet til
vår virksomhet. Vi behandler bare personopplysninger hvis et av følgende vilkår i
personvernforordningen artikkel 6 er oppfylt:
● Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle vår avtale med
medlemmene (artikkel 6 nr. 1 a).
● Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en
rettslig forpliktelse, bl.a. bokføringsloven (artikkel 6 nr. 1 c).

● Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettigede interesser som enten
NAF eller en tredjepart har, såfremt den registrertes interesser i grunnleggende
rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger (artikkel 6 nr. 1
f).
Retningslinjer for bruk av bilder
NAF oppbevarer bilder fra seminarer og fotosessions med fotograf på nettbasert skytjeneste
som deles med nøkkelpersoner i miljøet på forespørsel, og kan dele bilder på nettside og
sosiale medier. Det skal foreligge tillatelse fra fotograf og objekter til å dele alle bilder som
oppbevares av NAF. Følgende regler gjelder på arrangementer i NAF-regi:
● Det skal informeres minimum én gang om dagen om at det vil tas bilder, og alle skal
ha mulighet til å reservere seg mot at det tas eller deles bilder av dem.
● Én ansvarlig fotograf skal ha oversikt over hvem som har reservert seg mot
bildetaging. Fotografen og NAF skal utvise skjønn når det gjelder å dele bilder, og
unngå uheldige bilder, spesielt ved deling på nettside og sosiale medier.
● For barn under 15 år skal det alltid innhentes skriftlig samtykke fra foresatte før
bildene tas, i henhold til norsk lov.
● Ved bruk av ansiktsbilder til markedsføring, eksempelvis på nettside eller i
annonsekampanje, skal det innhentes særskilte tillatelser fra objekt i forkant.
● Alle medlemsklubber oppfordres til å følge samme retningslinjer.
Hvilke rettigheter har du som registrert?
Generelt om dine rettigheter i henhold til personvernforordningen
Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Nedenfor har vi
sammenfattet hvilke lovbestemte rettigheter du har i henhold til personvernforordningen.
Retten til innsyn
Du har rett til å kostnadsfritt å få innsyn i hvilke personopplysninger NAF behandler om deg.
Hvem du skal kontakte når du ber om innsyn finner du under overskriften «Kontakt oss»
lenger nede på denne siden.
Retten til retting
Du kan når som helst kreve korrigering/retting av unøyaktige eller ufullstendige
personopplysninger ved å kontakte oss. Kontaktopplysninger finnes under overskriften
«Kontakt oss» lenger nede på denne siden.
Retten til sletting
Du kan når du vil be om å bli fjernet fra NAFs register gjennom å kontakte oss.
Kontaktopplysninger finnes under overskriften «Kontakt oss» lenger nede på denne siden.
Om du velger å bli fjernet fra registeret, innebærer det at vi ikke lagrer noen av dine
kontaktopplysninger.
Selv om du ber om at vi fjerner dine opplysninger, kan det være rettslige forpliktelser som
krever at vi beholder dem, som for eksempel bokføringsloven. Men da må opplysningene kun

behandles for det formålet som følger av den rettslige forpliktelsen som forhindrer fjerning.
Retten til å begrense eller protestere mot behandling
Du kan under visse omstendigheter kreve at vi begrenser behandlingen av
personopplysningene om deg, og/eller protestere mot behandlingen av personopplysningene
om deg.
Retten til å reservere deg mot direkte markedsføring
Om du ikke vil at vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføring, kan du
reservere deg mot dette ved å ta kontakt med oss. Kontaktopplysninger finnes under
overskriften «Kontakt oss» lenger nede på denne siden. Når vi har mottatt din innsigelse, vil
vi slutte å bruke dine personopplysninger for slike formål.
R
 etten til å klage til Datatilsynet
Mener du at vi har behandlet dine personopplysninger uriktig eller er misfornøyd med vår
behandling av personopplysninger, håper vi selvsagt at du tar det opp med oss. Du har uansett
også rett til å klage til Datatilsynet på den behandlingen som finner sted i NAF. Datatilsynets
kontaktopplysninger og mer informasjon om hvordan du klager finner du på
www.datatilsynet.no.
Kontakt oss
Dersom du har noen spørsmål om hvordan Norges Aikidoforbund behandler dine
personopplysninger eller om dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss på følgende
måter:
Postadresse:
Norges Aikidoforbund
Linstubben 1
9017 Tromsø
E-post: naf@aikido.no
Kilder: Lov om behandling av personopplysninger
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

