
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notat 

Personvernerklæring for NEKs virksomhet 
NEK behandler dine personopplysninger i samsvar med myndighetskravene. Det innebærer at 

vi kun behandler opplysninger som er i samsvar med definert formål  
(jf. personopplysningslovens § 11) og som vi har behandlingsgrunnlag  

(jf. personopplysningslovens § 8) for. 

 

Vår informasjonsplikt til deg etter personopplysningslovens § 19, anses oppfylt gjennom 

informasjonen i dette dokumentet.  

 

Hvilke opplysninger vi behandler om komitemedlemmer 

Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å forvalte våre komiteer. 

Dette inkluderer: 

1. Hvem som er medlem i hvilke komiteer, herunder kontaktopplysninger som setter oss i 

stand til å administrere medlemsmassen. Dette er opplysninger som navn, adresse, 

stilling, firma, komitenr, kjønn, fødselsår. 

2. Opplysninger om når medlemskapet startet og eventuelt ble avsluttet. Videre lagres 
også opplysninger om hvilke nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper NEK har 

oppnevnt de enkelte medlemmene i. 

3. Opplysninger om man ønsker å motta NEKs nyhetsbrev og annen relevant informasjon. 

4. Deltakelse i komitemøter, ved at referatene inneholder opplysninger om hvem som var 

til stede. 

5. Kontaktopplysninger og deltakelse lagres også etter at man har gått ut av komitearbeid. 

Årsaken er at enkelte medlemmer senere ønsker dokumentasjon på deltakelsen. NEK 

mener at denne lagringen oppfyller personopplysningslovens § 28, andre ledd. Den 

enkelte kan likevel be om sletting av personopplysningene. 

 

Deltakelse i våre komiteer skal være tilgjengelig for allmenheten for å sikre åpenhet om 
standardiseringsprosessen. Det gjør at opplysninger om hvem som sitter i hvilke komiteer er å 

anses som offentlige opplysninger og som vi vil dele på åpne kanaler, herunder på våre 

nettsider. Anonym deltakelse i NEKs komiteer er ikke mulig. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notat 

Hvilke opplysninger vi behandler om andre 

NEK behandler personopplysninger om medlemmer i styrende organer for virksomheten, slik 

som styremedlemmer, representantskapet og tilsvarende. Personopplysningene tilsvarer de 

som er angitt i punkt 1-5 i avsnittet over. 

 

Kurs og seminardeltagere 
NEK behandler også grunnleggende kontaktopplysninger om de som deltar på våre kurs og 

seminarer, har deltatt på konkurranser og meldt sin interesse for IECs Young Professionals 

program. 

 

Mottakere av nyhetsbrev 

Videre behandler vi opplysninger om navn, e-post og preferanser for de som ønsker å motta 

vårt nyhetsbrev. 

 

FAQ administratorer 
NEK lagrer også kontaktopplysninger (navn og e-post) for brukere og administratorer med 

konto på web-publiseringsløsningen til bruk på administrasjon av FAQ. 

 

Besøk på våre websider 

Det blir også lagret bruksmønster og ip-adresser etter besøk på websidene, men disse er 

anonymisert. 

Aksismet på websidene sjekker brukernes IP-adresse og annen brukerinformasjon for å 

forhindre spam, i forbindelse med skjemaer og kommentarer. 

Til behandling og bruk av av cookies benyttes Cookiebot. 

   

Hvilke opplysninger vi behandler om ansatte 

NEK behandler opplysninger om ansatte. Dette er personopplysninger knyttet til 

ansettelsesforhold slik som navn, adresse, personnummer, telefon, stilling, ansattdato, 

utdannelse, lønn, fravær, skatte rapportering, ol. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notat 

NEKs rettslige grunnlag 

NEKs rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger om medlemmer er 

personopplysningslovens § 8a). 

Når det gjelder behandling av personopplysninger om andre er det samtykke som er 

behandlingsgrunnlaget, jf. §8, første ledd. 

NEK har meldt behandlingen iht. personopplysningslovens § 31. 

 

Hvor behandles opplysningene 

Opplysninger om medlemmer i komiteer behandles i «Expert Management System» (EMS), som 
forvaltes av IEC i Sveits. NEK mener overføring til Sveits kan aksepteres etter 

personopplysningslovens § 29, første ledd. IEC er å anse som databehandler for NEK. 

Øvrige personopplysninger forvaltes i NEKs datasystem. 

 

Dine rettigheter 

Du kan til enhver tid be nærmere opplysninger om hvilke personopplysninger NEK har om deg, 

jf. personopplysningslovens §18. Du kan også be om at opplysninger om deg blir slettet. 

Vi behandler ovennevnte og andre henvendelser basert på dine rettigheter innen 30 dager (jf. 

personopplysningslovens § 16). 

 

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger? 

Kravet til forholdsmessig sikkerhet (jf. personopplysningslovens § 13) er lagt til grunn for sikring 

av personopplysningene. NEK behandler ingen sensitive opplysninger om medlemmene. 

Omfanget er ca. 750 personer, i hovedsak representert med grunnleggende 

kontaktopplysninger og engasjement. 

EMS er tilgjengelig via IECs nettside, beskyttet med brukernavn og passord. Det er videre tildelt 
rettigheter til hvilken informasjon man får basert på tjenstlig behov for engasjementet. Alle 

NEKs ansatte anses å ha tjenstlig behov for tilgang til opplysningene. NEK mener dette er en 

tilstrekkelig beskyttelse. 

Det vil bli inngått databehandleravtaler (jf. personvernforordningen artikkel 28 nr. 3) med andre 

berørte virksomheter. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notat 

Databehandleravtaler  

Det er foreløpig inngått følgende databehandleravtaler: 

• Design Container AS: For drift og vedlikehold av websider www.nek.no, Google Analytics 
for måling av besøkenes aktivitet og bruksmønster, for bruk til analyse, Mailchimp for 

tilgang til kobling og publiseringsarbeid. 

 

• Intility AS: Som leverandør av tjenester knyttet til kjøp av driftstjenester knyttet til 

maskinvare, infrastruktur og programvare. 

 

• Standard Digital: Som leverandør med forvaltningsansvar for våre dokumenter og 

komitemedlemmenes personopplysninger. 

 

• Styreplan AS: Som leverandør av lagring av data i forbindelse med styrearbeid. 

 

• Checkin: Som leverandør av lagring av data i forbindelse med påmelding til våre 

konferanser og seminarer. 

 

• Visma: Som leverandør angående Lønn Cloud på Huldt og Lillevik. 

 

http://www.nek.no/

