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Denne personvernerklæringen forteller hvordan NaKuHel Asker samler inn og behandler 

personopplysninger. Erklæringen oppdateres jevnlig. 

NaKuHel Asker, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av 

personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all 

behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger 

gjennom din kontakt med NaKuHel Sommerleir, og informasjon om hvordan vi behandler 

dine personopplysninger. 

NaKuHel Sommerleir deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene 

til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen. 

1. Personvern for deltakere og deres familier 

2. Personvern for ansatte og jobbsøkere 

3. Kontakt oss 

 

1. Personvern for deltakere og deres familier 

Følgende opplysninger gjelder påmelding til og deltakelse på våre sommerleirer. 

Hvordan og hvorfor samler vi inn persondata? 

Vi samler inn og lagrer relevante personopplysninger vi trenger for å kunne behandle og 

betjene foresatte og barn som deltakere på våre aktiviteter. Vi får dine persondata når du 

fyller ut og sender inn ett av våre skjemaer. 

Hva slags persondata samler vi inn? 

I forbindelse med påmelding samler vi inn følgende opplysninger: 

▪ Navn på foresatte 

▪ Adresse 

▪ Telefon 

▪ E-post 

▪ Navn på barn/deltaker 

▪ Kjønn på barn/deltaker 

▪ Fødselsdato på barn/deltaker 

▪ Skolen barnet går på 

▪ Tillatelse rundt bildebruk 

▪ Beskjeder om allergier, sykdommer etc. 

▪ Svømmedyktighet 



 

 

Hvordan og hvor lagrer vi dine data 

Vi bruker Microsoft Exchange (eposttjeneste) til å samle inn persondata. 

Dine data blir lagret i egen dropbox-mappe med begrenset tilgang. Det er kun ansatte ved 

NaKuHel Asker som jobber med sommerleiren som har innsyn i denne mappen. Dropbox 

ligger på sikre servere bak brannmurer. Gjeldende lovgivning (GDPR) er integrert i deres 

databehandling (https://help.dropbox.com/nb-no/security/general-data-protection-regulation). 

Sikring av personopplysninger 

NaKuHel Asker har rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine 

personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende 

lovgivning. 

NaKuHel Asker vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine 

personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil 

kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. 

Sletting av personopplysninger 

For å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret, korrigere personopplysninger 

og/eller gjøre endringer av ditt samtykke, kan du kontakte oss på e-

post sommerleir@nakuhel.no. Vi beholder din persondata så lenge som nødvendig for å 

kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde. Persondataene slettes når 

formålet er oppfylt, som hovedregel når sommerleiren er avsluttet. Imidlertid beholder vi 

din e-postadresse i inntil 5 år for å kunne holde deg informert og gi tilbud om våre 

kommende aktiviteter. Behandlingsgrunnlaget for dette er berettiget interesse basert på 

eksisterende kundeforhold. 

 

Bilder fra våre aktiviteter 

I henhold til betingelsene for våre sommerleirer og andre aktiviteter vil det vil bli tatt 

bilder av deltakerne, og det vil også bli filmet noe. Dette gir du ditt samtykke til når du 

godtar betingelsene ved påmelding. Bilder deles fra våre kontoer på Facebook og 

Instagram. Enkelte bilder og filmklipp kan også bli publisert på våre nettsider, i media og 

markedsføringsmateriell. 

I henhold til personopplysningsloven kan du som foresatt reservere dine barn mot å bli 

avbildet. Du har også rett til å kreve at portrettbilder blir slettet i etterkant. 

 

2. Personvern for ansatte og jobbsøkere 

Ansatte 

NaKuHel Sommerleir behandler opplysninger om ansatte for å administrere lønn og 

arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for 

eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent og skattekommune. Andre 

opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av  
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vedkommednes arbeid. Alle gruppeledere må levere politiattest. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), 

behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i. 

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger 

om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger, og kan 

publiseres på våre nettsider. 

Jobbsøkere 

Dersom du søker jobb hos NaKuHel Sommerleir, trenger vi å behandle opplysninger om deg 

for å vurdere din søknad. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) – 

behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å 

gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din 

søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt 

personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h). 

  

3. Kontakt oss 

Har du spørsmål om personvern og personopplysninger kan du kontakte oss på e-post 

sommerleir@nakuhel.no. Ønsker du at NaKuHel Asker skal rette eller slette dine 

opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av NaKuHel 

Asker, ta kontakt med oss på e-post sommerleir@nakuhel.no. 

 

Postadresse: 

NaKuHel Asker, Semsveien 168, 1384 Asker 
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