Personvernerklæring nyankomne asylsøkere
NOAS tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har
om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.
I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvorfor vi har opplysninger om deg, hvordan vi
bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle
opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvorfor vi har opplysninger om deg
Personer som søker om beskyttelse i Norge har en lovpålagt rett til å få tilbud om individuell veiledning fra
en uavhengig organisasjon i forbindelse med at de søker om beskyttelse.
Tilbudet gis av NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram. Vi møter deg kort tid etter at du har søkt om
beskyttelse i Norge. Hensikten med møtet er at du får informasjon og veiledning om asylprosessen og om
rettigheter og plikter du har som asylsøker, slik at du er best mulig forberedt til den videre prosessen. Vi har
taushetsplikt. Det betyr at vi ikke har lov til å formidle noen opplysninger om deg videre til noen andre med
mindre du selv ønsker det.

Hvor får vi opplysninger om deg fra
Vi mottar informasjon om hvem du er fra Utlendingsdirektoratet slik at du er sikret å få tilbudet om
informasjon og veiledning fra oss.

Hvilke opplysninger vi har om deg
NOAS informasjons- og veiledningsprogram behandler personopplysninger som er nødvendige for å løse
oppdraget vårt.
Identitet (navn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap)
Biometri (ansiktsfoto)
Oppholdssted (hvor du befinner deg som nyankommen asylsøker. Vi har kun informasjon om oppholdssted
for det første stedet du oppholder deg og ikke videre i asylprosessen.)
Relasjoner til andre (familie som du kommer sammen med når du søker om beskyttelse)
Utlendingssaken (DUF-nummer og indikasjon på hvilken asylprosedyre du er registrert i når du registrerer
deg som asylsøker i Norge)

Hvordan bruker vi opplysningene
For å kunne tilby deg informasjon og veiledning i ankomstfasen.
For å gi meldinger til utlendingsforvaltningen, helsetjenesten eller advokat i tilfeller hvor du ønsker det og det
er aktuelt. Dette gjør vi kun med ditt samtykke og på vegne av deg.
Det rettslige grunnlaget for opplysninger vi har om deg er at det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser
og for å ivareta den lovpålagte retten du har til å motta tilbud om individuell veiledning fra en uavhengig
organisasjon når du søker om beskyttelse.

Hvem deler vi opplysningene med
Vi deler kun opplysninger hvis du samtykker til det og da deler vi kun de opplysninger du har samtykket til.
Med samtykke kan vi dele opplysninger med utlendingsforvaltningen, helsetjeneste, advokat som bistår deg
hvis det er aktuelt, eventuelt andre hjelpeorganisasjoner ved behov.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene
Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig og sletter årlig opplysningene om deg som vi mottar fra
Utlendingsdirektoratet.

Dine personvernrettigheter
Du har en rekke personvernrettigheter. Dine rettigheter omfatter:
Sletting/endring av personopplysninger. Dersom du ønsker å korrigere eller slette dine opplysninger har
du rett til det.
Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.
Begrensning og innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Dersom dette vil ha
konsekvenser for din mulighet til å få individuell veiledning fra NOAS, vil vi gjøre deg oppmerksom på
dette.
Vær oppmerksom på at din rett til å nekte NOAS bruk av dine personopplysninger er begrenset av norsk lov.
Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.
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 vår, www.noas.no.

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

Side 2 av 2

