Informasjon om GDPR
Vi vil informere alle som deltar ved våre kurs og aktiviteter om hvordan vi håndterer dine
personopplysninger.
Etter 01. juli 2018 (avhengig av når EU godkjenner at GDPR innlemmes i EØS avtalen) gjelder GDPR
(General Data Protection Regulation) også i Norge. Dette er et EU – direktiv som erstatter den gamle
personopplysningsloven. Direktivet skjerper kravene til organisasjoner og virksomheter som
behandler personopplysninger. Det er viktig for Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge
(Vårres) at du skal føle deg trygg på at vi behandler dine opplysninger på en sikker måte.

Behandling av personopplysninger


Hvilke opplysninger lagres?

Når du melder deg på ett av våre kurs eller annen aktivitet i regi av Vårres lagrer vi opplysninger om
navn, telefonnr., e-postadresse som du har oppgitt.
Ved våre sommerleirer innhentes nødvendige medisinske opplysninger for å ivareta hver enkelt
deltaker under arrangementet.


Hensikt

De opplysningene du har gitt oss benyttes for å administrere våre kurs og informasjonstilbud og
deltakelse ved aktiviteter arrangert av Vårres. Vi registrerer også de som frivillig utfører
arbeidsoppgaver knyttet til Vårres i egne register.


Får noen andre tilgang til opplysningene?

Våre samarbeidspartnere på kurs og informasjonssiden får tilgang til opplysninger om
brukerrepresentanter / likepersoner som skal bidra ved kurset / arrangementet. Ved deltakelse på
kurs / aktivitet som deltaker vil det bli laget deltakerlister som distribueres til kurs- / aktivitetsledere
og øvrige deltakere. Du kan reservere deg mot å stå på deltakerlister.


Rett til innsyn

Du har rett til å få kopi av / oversikt over de opplysninger vi har lagret om deg.


Rett til korrigering

Hvis vi har feilaktig eller ufullstendig informasjon om deg har du når som helst rett til å be oss endre
opplysningene.


Rett til sletting

Du kan kreve at alle opplysninger om deg blir slettet. Du kan også kreve at eventuelle samtykker
slettes.



Rett til klage

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer dine personopplysninger har du rett til å klage til
tilsynsmyndigheten som er Datatilsynet www.datatilsynet.no

Kontaktopplysninger
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge – organisasjonsnr. 892323682 – er ansvarlig for
behandlingen av de personopplysninger vi mottar fra deg. Hvis du har spørsmål eller ønsker å trekke
tilbake / få slettet dine personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss på post@varres.no

