Personvernerklæring
Personvern, nettbasert behandling av
personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Det Norske Travselskap (heretter DNT) sitt
medlemsregister. Det Norske Travselskap (organisasjonsnummer 957524524) er
behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på
nettsiden til Medlemsregisteret.

Personopplysninger som behandles
Eksempler på informasjon som innhentes og lagres:
- Navn
- Kontaktinfo (postadresse, telefonnummer, epost)
- Firmaadresse/fakturaadresse
- Fødselsdato og kjønn

Hvordan informasjon innhentes?
DNT samler inn medlemsinformasjon gjennom innmeldingsskjema til travlag eller
annen innsendt e-post. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, vil vi være
forhindret fra å gi deg tilgang til medlemsregisteret.

Formålet med informasjonen som innhentes
- Kunne gi tilgang til våre tjenester.
- Fakturering av medlemskontingent.
- Tilby god medlemsservice og tilrettelegge for at travlagene kan kommunisere med
sine medlemmer, f.eks. innkalling til årsmøte.
- Kunne sende relevant informasjon.

Hvem behandler informasjonen?
Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Ansatte og frivillige som har behov for
tilgang til data for å kunne utføre sin jobb/verv vil få tilgang etter behov. Tilganger
slettes når behovet er opphørt. Personer utenfor organisasjonen vil ikke gis tilgang til
personopplysninger. Unntaket for dette er representanter som ivaretar support.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjonen som er innhentet gjennom medlemsregisteret lagres og behandles i
Norge.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene
som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting,
sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til
personopplysningsloven.
Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver
tid trekke samtykket tilbake.
Dersom du mener at Det Norske Travselskapet ikke har overholdt dine rettigheter i
henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle
tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet,
kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Telefon: 22 95 60 00
e-post: post@travsport.no
Adresse: Det Norske Travselskap, PB 194 Økern, 0510 Oslo

