Endringer i personvernet - GDPR.

Tidligere kastet man kanskje bare et raskt blikk på personvernerklæringen før man registrerte seg
på ulike nettsteder, selv om man innerst inne tenkte at man burde lese den - men som man
hoppet over på grunn av en lang erklæring på et ubegripelig juridisk fagspråk.
Det er nettopp på grunn av uforståelige erklæringer, at EU bestemte seg for at noe måtte endres.
The General Data Protection Regulation, eller GDPR, trådde i kraft 20. juli 2018, og fra og med
denne dato er alle bedrifter og foreninger nødt til å være tydeligere og åpnere om hvordan de
samler og bruker personopplysninger.
Crypto Team Norway hilser denne positive endringen velkommen og har utviklet verktøy og
kontrollrutiner som skal hjelpe deg å forstå dine rettigheter og holde kontroll over ditt personvern.

Sentrale begreper.
Personopplysninger er informasjon som alene eller
sammen med andre opplysninger kan brukes til å
identifisere, lokalisere eller kontakte en person.
Eksempler på personopplysninger er; navn, bostedsadresse, mobilnummer, epostadresse og IP-adresse.
Behandling av personopplysninger innebærer alle
former for håndtering av opplysninger som;
innsamling, registrering og lagring.
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger
og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at
håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende «personopplysningsloven».

Crypto Team Norway er behandlingsansvarlig.

Dersom du tar kontakt via våre nettsider, vil din henvendelse og kontaktinformasjon bli lagret i
vårt interne medlemsregister. Crypto Team Norway er ansvarlig for å lagre disse opplysningene på
en trygg og sikker måte, og sørge for at all bruk er i overensstemmelse med det nye lovverket.

Hva slags informasjon er det vi samler inn?
Når man tar kontakt via vårt kontaktskjema på våre
nettsider - blir man bedt om å oppgi følgende
opplysninger:
* Navn
* Bostedsadresse
* Mobilnummer
* Epostadresse

Vi ber om dine personopplysninger for å:
•
•
•

Registrere eller oppdatere opplysninger i vårt medlemsregister.
Svare på forespørsler.
Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annen informasjon som er av interesse for
medlemmer av Crypto Team Norway.

Samtykke til e-postkorrespondanse:

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de
overnevnte formål, samtykker du til følgende:
• Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.
• Vi kan sende deg direkte informasjon som er av interesse for medlemmer av Crypto Team
Norway.
• Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon.
• Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har oppgitt.
• Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre eposter, eller ved å kontakte oss direkte.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi lagrer personopplysningene bare så lenge man ønsker å være medlem av Crypto Team Norway,
deretter slettes opplysningene.

Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte personopplysninger vil kun være tilgjengelige for et begrenset antall personer hos Crypto
Team Norway.

Informasjonsdeling med tredjepart.

Crypto Team Norway selger ikke eller deler dine personopplysninger til tredjepart.

Hvor oppbevares opplysningene?

Personopplysningene oppbevares kun i vårt interne medlemsregister.

Opphør av medlemskap:
Som ovenfor nevnt, er Crypto Team Norway
behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og ved opphør av medlemskap vil dine
personopplysninger bli slettet fra vårt medlemsregister.
Ønsker du å avslutte ditt medlemskap er du selv
ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine
opplysninger.
Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine
rettigheter, sender du en epost til følgende epostadresse:
Epost: post@cryptoteam.no

Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting.
Du har til enhver tid rett til å få informasjon om
hvilke opplysninger vi har om deg.
Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige
opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller
sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt i avsnittet ovenfor.

Informasjonsplikt om andre formål:

Dersom vi mot formodning skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble
samlet inn for - inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er.

E-post og telefon:
Vi benytter e-post og telefon som en del av vårt arbeid, og relevante
opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler eller utveksling av
e-post registreres i vårt interne medlemsregister.
Crypto Team Norway benytter også e-post i alminnelig dialog med
interne og eksterne kontakter. De enkelte personer hos Crypto Team
Norway er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er
aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i
e-postkassen.

Sensitive personopplysninger bør ikke sendes med e-post.

Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer således til ikke å sende
taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Informasjonskapsler:
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som
plasseres på din datamaskin når du laster ned en
nettside og som forteller nettleseren din om du har
besøkt nettsiden før - samt å sjekke innstillingene
for nettleseren for å gi den riktige versjonen av en
side.
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.
Crypto Team Norway bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på
våre nettsider.

Administrere informasjonskapsler:

Du kan administrere informasjonskapsler direkte i nettleseren, enten gjennom å slette de
eksisterende eller hindre nye i å bli lagret. De fleste nettlesere tilbyr også «inkognito-modus», som
forhindrer at kapslene lagres i en enkelt sesjon. Du finner mer informasjon på nettleserens
hjelpesider.
Med vennlig hilsen
Crypto Team Norway

