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ASKER KUNSTFORENINGS PERSONVERNERKLÆRING 
 
 
Asker kunstforening har forpliktet seg til å verne om privatlivet og integriteten til alle sine medlemmer. Med 
denne personvernerklæringen ønsker vi å informere alle våre medlemmer om hvordan deres personopplysninger 
behandles. 
 
 
1. Den behandlingsansvarlige 
 
Asker kunstforening 
Pb 15 
1371 ASKER 
Mobil: +47 40 53 27 86 
Besøksadresse: Arnestadveien 2a, 1390 VOLLEN 
E-post: akf@askerkunst.no 
www.askerkunst.no 
Org. nr.: NO 976 487 087 
 
 
2. Databehandler 
 
Unicorn Information Systems AS 
Kolstadgata 1 
0652 OSLO 
Tlf. +47 22 99 37 40 
www.unicornis.no 
Org.nr. NO 992 838 728 MVA 
 
 
3. Kontaktperson for registeret hos den behandlingsansvarlige 

Jutta V Jøsendal 
Mobil: +47 47 23 28 85 
E-post: akf@askerkunst.no 
 
 
4. Registerets navn 

HyperSys-medlemsregister 

 https://kunstforeninger.hypersys.no 
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5. Formål med innsamling av personopplysninger og medlemmenes innsyn i egne opplysninger 

Hvilke opplysninger samler vi på:  
• Kontaktopplysninger 
• Eventuelt andre opplysninger som personen har oppgitt frivillig og som er vesentlige med tanke       

på vår virksomhet  
  
Hva personopplysninger brukes til:  

• Opprettholde kundeforhold ved å sende medlemsbrev, invitasjoner og informasjon om   
       arrangementer og andre aktiviteter på regelmessig basis. Forretningsdrift i samsvar med gjeldende   
        lover og forskrifter 

  
Rettighetene til de som er registrerte:  

• Den registrerte har rett til å vite hvilke opplysninger som er samlet om ham/henne 
• Den registrerte kan be om å få rettet opp opplysninger om seg selv 
• Den registrerte har rett til å be om å få slettet opplysninger om seg selv  

  
Fritt innsyn i registrerte personopplysninger for våre medlemmer:  
Alle medlemmer i Asker kunstforening har fri tilgang til sitt personlige område i HyperSys-medlemsregisteret. 
På nettsiden https://kunstforeninger.hypersys.no  kan våre medlemmer få fullt innsyn i de registrerte 
opplysningene om seg selv og ved behov legge til eller slette enkelte opplysninger. For mer informasjon om 
innlogging, ta kontakt med den behandlingsansvarliges kontaktperson.  
 
6. Lagring, beskyttelse og behandling av opplysninger  
 
Personopplysninger lagres på en sikker måte og behandles kun av personer som behøver disse opplysninger for 
å utføre sine egne arbeidsoppgaver. Vårt personale (både i Asker kunstforening og i Unicorn Information 
Systems AS) har fått opplæring i å utføre sine oppgaver i samsvar med kravene fastsatt i EU´s 
personvernforordning (General Data Protection Regulation eller GDPR). 
  
Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne drive vår virksomhet i henhold til de 
vesentlige prosedyrer og behov vi har i tråd med denne personvernerklæringen. Dersom den registrerte ber om 
det og dersom ingen annen lovgivning krever at opplysningene oppbevares, kan personopplysninger slettes eller 
anonymiseres. Eksempelvis forutsetter bokføringsloven at enkelte opplysninger oppbevares over en lengre 
periode uavhengig om materialet inneholder personopplysninger eller ikke. Vi samler også 
innloggingsinformasjon, som vi oppbevarer i den perioden som loven forutsetter.  
  
7. Hvordan be om utlevering eller sletting av personopplysninger  
 
Vi sletter og utleverer personopplysninger kun på forespørsel fra vedkommende medlem eller hans/hennes 
lovlige representant. Alle forespørsler om sletting av opplysninger må rettes til den behandlingsansvarliges 
kontaktperson. 
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8. Utlevering av opplysninger til tredje part  
 
Vi utleverer ikke opplysninger til tredje part med unntak av databehandleren Unicorn Information Systems AS 
som har tilgang til personopplysningene og ved behov etter forespørsel fra myndigheter. Vi informerer alltid de 
registrerte personene om dette dersom lovgivningen forutsetter det. 
 
I disse tilfellene har Asker kunstforening ansvar for virksomheten til tredje part på lik linje med sin egen 
virksomhet. 
 
9. Endringer i personvernerklæring 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i personvernerklæringen i tråd med endringer eller presiseringer i 
lovgivningen. Ved vesentlige endringer i personvernerklæringen vil de registrerte motta separat informasjon. 
 
10. Rett til å klage 

Den registrerte har rett til å sende klage om behandling av sine personopplysninger til Datatilsynet. 

 
 


