
 

  

 

Personvernerklæring for nettsidebrukere 

NOAS tar ditt personvern på alvor. Vi vil bistå deg med best mulig informasjon om hva slags 
opplysninger vi har om deg og hvordan vi behandler den. 

Hva slags informasjon har vi om deg? 

NOAS samler besøksdata for å finne ut hvordan nettsidene våre nyhetsbrev sendt på e-post blir brukt 
for å kunne gi god og relevant informasjon. Innsamlingen av slike data innebærer bruk av 
informasjonskapsler ("cookies") og/eller lignende teknologier. 

Vi kan også bruke dataene som samles inn for å nå ut gjennom annonsering og annen markedsføring. 
Her kan vi bruke verktøy utarbeidet av Google Analytics og Facebook. 

For å gi så god og tilpasset informasjon som mulig til medlemmer og andre interesserte, samler vi data 
om bruken av våre nyhetsbrev og oppdateringer som blir sendt på e-post. Mailchimp og Google 
Analytics gir oss denne type statistikk. 

Hvis du betaler for medlemskap eller gir gavebeløp gjennom vår betalingsløsning på nettsiden får 
NOAS begrenset informasjon knyttet til transaksjonen. Betalinger med kredittkort skjer gjennom Payex 
som er sertifisert for slike oppdrag, og vi får derfor ingen informasjon om selve betalingen, 
kortnummer eller lignende.  

Ivaretakelse av sikkerhet og personvern 

Vi har sikkerhetsrutiner og teknologi på plass for å beskytte personlig informasjonen. Vi har 
prosedyrer for å hindre tap av informasjon, uautorisert tilgang og bruk, og all annen form for misbruk 
av personlig informasjon som vi er i besittelse av. 

Begrensning og innsigelse 

Svært mange nettsider bruker Google Analytics til å finne ut det samme som oss. Hvis du ikke ønsker 
dette, finnes det mange måter å hindre dem å gjøre det, blant annet ved å bruke Googles eget verktøy. 

Informasjonskapsler kan slås av i innstillingene i nettleseren din. 

Du kan til enhver tid kontakte oss og be om rettelser hvis du mener informasjonen vi har om deg er 
feil eller mangelfull. Du har rett til å be om at vi sletter personlig informasjon om deg som vi har 
tilgang til. 

NOAS har sikkerhetsrutiner for å sørge for at personinformasjon ikke kommer på avveie. Hvis du mener 
at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du 
først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser. 

Endringer i personvernerklæringen 

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår 
personvernerklæring på nettsiden. 

  

http://www.google.com/analytics/
https://www.facebook.com/
https://mailchimp.com/
http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

  

 

Kontaktinformasjon 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine 
rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:  

Kontaktperson: Florentina Grama 

Telefonnummer: 47389163 

E-postadresse: florentina.grama@noas.org 

 


