PERSONVERNERKLÆRING
Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger Negotia samler inn, hvordan
og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar dine
rettigheter og oppfyller våre forpliktelser i personvernlovgivningen.
Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av
personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav
til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører
tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes
til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, epostadresse og at du er medlem i
Negotia.
I forbindelse med at du er medlem i Negotia har vi registrert en del opplysninger om deg.
Et medlemskap i en fagforening er sensitive opplysninger.
Negotia, ved generalsekretæren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling
av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under
hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen
inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet
vårt negotia.no og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.
Negotia har eget Personvernombud.
Ass. Generalsekretær Jørn Martinsen
Mobil: 913 42 115
epost: jorn.martinsen@negotia.no
Personvernombudet skal sikre bevissthet og kunnskap om, samt overholdelse av
personvernlovgivningen. Tillitsvalgte og medlemmer kan alltid henvende seg til
personvernombudet med personvernrelaterte spørsmål.

Nettbasert behandling av personopplysninger på www.negotia.no og
http://jobbog.blogg.no/
Informasjonssjefen har det daglige ansvaret for Negotias behandlinger av
personopplysninger på negotia.no og jobbog.blogg.no, med mindre annet er oppgitt
under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i
forbindelse med tjenester som å motta nyhetsvarsling, og tilbud om diverse
medlemstilbud. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet
er spesifisert.
ABC Data AS er negotias databehandler, og er vår totalleverandør for utvikling, drift og
vedlikehold av nettstedet. Leverandøren benytter underleverandøren Aplia AS til å utføre
drift av nettstedet.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere
som driftes av leverandøren ABC Data. Det er kun Negotia og ABC Data (med
underleverandør) som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen
databehandleravtale mellom Negotia og ABC Data regulerer hvilken informasjon
leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk – Google Analytics
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Google Analytics. Vi bruker Google Analytics både internt på våre sider, men også i
bannere og bilder. Derfor kan du av og til se informasjonskapsler som heter __utmz.
utmz ser hvor du kommer fra (søkemotor, nøkkelord, link, etc.) når du landet på våre
sider. __utma holder styr på hvor mange ganger du har vært inne på våre sider, slik at vi
kan se hvor mange brukere vi har som er inne for første gang og hvor mange som
kommer innom våre sider oftere. __utmb og __utmc holder styr på hvor lenge du
befinner deg inne på våre sider, og hvor lenge besøket varer. Disse slettes når du forlater
våre sider..

Søk
Negotia lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet.
Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du
laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er
ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til
behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som
behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf.
ekomloven § 2-7b.

Kommentarer på jobbog.blogg.no
Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen.
Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse,
vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Derom du har publisert
kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan
vurdere det. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Nyhetsvarsling
Du kan abonnere på nyhetsvarsling slik at du mottar e-post fra oss når vi publiserer ny
informasjon på negotia.no. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en epostadresse. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes
når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om
at den ikke er aktiv.

Påmelding til kurs
Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir ikke benyttet til andre formål
enn å administrere kurset. Etter kurset er gjennomført vil opplysningene, bortsett fra
virksomhets navn, bli slettet. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk.

Spørreundersøkelser
Generalsekretæren har det daglige ansvaret for Negotias spørreundersøkelser. Negotia
bruker QuestBack til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet
med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Negotia vil ikke dele
opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er
angitt.
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Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Negotia eller QuestBack samle inn noe
informasjon som kan kobles til deg.
Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Negotia identifisere de som har besvart
undersøkelsen. Vi kan også benytte QuestBack til å sende ut kommentarer/svar til
undersøkelsen.

Personopplysninger i forbindelse med medlemsfordelene
Negotias medlemmer har, på grunn av forbundets medlemskap i YS, tilgang til noen
fremforhandlede medlemsfordeler. Gjennom databehandleravtaler med leverandørene av
disse, vil det reguleres hvilke personopplysninger de vil ha tilgang til og hva disse skal
kunne brukes til. Leverandører vi vil ha slike avtaler med er Gjensidige, DNB/PRE-kort
(DnBFinans), og leverandør av nyhetsbrev. De skal ha mulighet til oppslag for å sikre at
det bare er medlemmer som har tilgang til medlemsfordelene. Bruk utover dette vil kreve
samtykke fra det enkelte medlem.
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