
PERSONVERNERKLÆRING – KURS OG KONFERANSER 
Folkehøgskoleforbundet innhenter og bruker personopplysninger forbindelse med organisering av 
kurs og konferanser, og beskriver i denne erklæringen hvordan disse behandles.  
 
For kurs- og konferansedeltagere lagrer vi følgende personopplysninger: 

• navn og kontaktinformasjon (adresse, telefon og e-postadresse)  

• fakturaadresse, arbeidssted/tilhørighet og stilling 

• informasjon om eventuelle allergier eller matønsker 

• evt. bestilling av rom og dagpakker på hotell 
 
Din e-postadresse vil ikke bli benyttet til andre formål enn å sende aktuell informasjon, og den vil 
ikke bli gjort kjent for utenforstående. 
 
Formål med innhenting 
Vi behandler opplysningene for å gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter 
opplysningene til å gi deg informasjon i forbindelse med kurset, både i forkant og i etterkant. 
 
Grunnlag for behandlingen 
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen, i tråd 
med personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 
 
Innhenting av personopplysninger 
Personopplysninger du har avgitt via vår nettside, på e-post eller per telefonen i forbindelse med 
kurspåmelding lagres hos oss. For informasjon om informasjonskapsler, se her: 
https://www.frilyntfolkehogskole.no/sider/personvern/ 
 
Utlevering av opplysninger til tredjepart 
Vi kommer ikke til å dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, 
med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 
 
Vi sender ut deltakerliste med navn, arbeidssted/tilhørighet og stilling, både til kursholder og til alle 
påmeldte. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på deltakerlisten, kan du reservere deg mot 
dette ved påmelding. 
 
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre 
samarbeidspartnere, for eksempel til revisor og trykkeri. Ved kurs og konferanser sender vi ved 
behov deltakerlister med navn til arrangør, og til hotell ved overnatting. 
 
Sletting av personopplysninger 
Vi sletter informasjon om eventuelle allergier og/eller matønsker for kursdeltakere etter at 
arrangementet er avviklet. 
 
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til 
lovens krav. 
 
Dine rettigheter 
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. 
Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i, og flytting av, egne personopplysninger, samt 
kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med 
reglene. 
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Kontaktinformasjon 
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, og anmodning om retting/sletting kan rettes 
skriftlig til følgende adresser: 
 
fhf@folkehogskole.no 
 
Folkehøgskoleforbundet, Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo 
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