
 

 

 

 

Til IF folkehøgskolene 
v/ rektor 

Oslo, 7. mai 18 
IF-rundskriv 03/18   

Hva betyr GDPR for 
markedsføring og 
søknadsbehandling for 
folkehøgskolene? 
 

EUs forordning for personvern, The 
General Data Protection Regulation 
(GDPR) skal innføres i Norge. Dette 
betyr at vi får nye regler for 
personvern. Det nye regelverket gir 
virksomheter nye plikter og 
enkeltpersoner nye rettigheter. Den 
nye loven for personvern vil stille større 
krav og ansvar i forhold til hvordan 
virksomheten samler inn, behandler og 
sletter personopplysninger. 

Innføringen av de nye reglene var først 
satt til 25. mai i år. Den blir antakelig 
utsatt noe, men det er uansett viktig å 
komme i gang snart med de 
nødvendige tilpasningene.  

 

 
 

Hva gjør 
informasjonskontorene? 
Vi har satt oss inn i det nye lovverket 
og har forsøkt å identifisere hvor de 
nye reglene treffer 
informasjonskontorenes og 
folkehøgskolenes arbeid med 
markedsføring og rekruttering av 
elever. Det nye regelverket vil i tillegg 
være et tema på 
Informasjonskonferansen i september.  

folkehogskole.no 

Vi har fått på plass en side med mer 
informasjon om personvern og hvordan 
vi samler inn personopplysninger f.eks. 
via søknadsskjemaet på 
folkehogskole.no, i nettstatistikk og 
hvordan vi brukes cookies i forbindelse 
med markedsføring. Se siden med vår 
personvernserklæring her  

Vi jobber også med å få informasjon 
om personvern og samtykke inn på 
selve søknadsskjemaet på 
folkehogskole.no.  

Eksterne samarbeidspartnere 

Skolene har databehandleravtaler med 
Wis i dag. Wis vil ta initiativ til å fornye 
disse med tilpasning til de nye GDPR-
kravene. Søknader sendt via 
folkehogskole.no blir lagret i en 
database hos Tibe som er 
informasjonskontorenes 
nettstedsleverandør.  

https://www.folkehogskole.no/om-cookies
https://www.folkehogskole.no/om-cookies


 

Med grunnlag i avtalene med skolene 
henter Wis informasjonen inn i Wisweb 
Navi og sender den videre til de 
skolene det er søkt til. Vi er i dialog 
med Tibe og Wis for å passe på at vi 
har gode nok rutiner rundt innhenting 
og sletting av personopplysningene 
som sendes inn via søknadsskjemaet 
på folkehogskole.no. Dette innebærer 
også at vi vil se mer på påloggingen i 
skolebasen og trolig få inn totrinns 
pålogging med verifisering på sms. Det 
vil bli også bli satt opp en egen 
databehandleravtale mellom Wis og 
Tibe. 

 

Hva bør folkehøgskolene 
gjøre? 

• Få på plass informasjon på 
deres egen nettside om 
hvordan dere jobber med 
personopplysninger, rutiner 
osv. Bli gjerne inspirert av det 
vi har lagt ut på 
folkehogskole.no om 
personvern.  

• Det er også viktig at dere kan 
dokumentere hvilke rutiner dere 
har for behandling av 
personopplysninger på deres 
skole. Dette kan f.eks. være at 
lister over elever ligger 
passordbeskyttet på 
fellesområdet deres.  

• Vær bevisst på at dere ikke 
samler inn og lagrer mer 
informasjon enn nødvendig for 
formålet. 

• Husk å be tidligere elever om 
samtykke til at dere kan sende 
dem markedsførings-
informasjon eller invitere til 
elevstevner. Det nye 
regelverket vil ikke åpne for å 
bruke gamle epostlister med 
mottakere som ikke har gitt sitt 
samtykke til å bli kontaktet av 

dere, til slike formål. Dere bør 
be om dette samtykket før de 
nye reglene trer i kraft, for å 
være på den sikre siden.  

• Dere må også ha informasjon 
om personvern, hvordan dere 
lagrer personopplysninger og 
når dere sletter dem i 
påmeldingsskjema dere sender 
ut til arrangement, elevstevner 
osv.  

 

Les mer om GDPR i Datatilsynets 
veileder 

Virke har også laget en oversikt over 
GDPR  

Folkehøgskolerådet vil i løpet av mai 
sende rundskriv til alle 
folkehøgskolene med informasjon om 
hvordan GDPR-reglene kan og bør 
følges opp i andre sider av skolenes 
drift. 

 

Informasjonskonferansen 
GDPR kommer til å bli ett av temaene 
på Informasjonskonferansen på 
Lillestrøm 12. – 14. september. Sett av 
datoene allerede nå!  

 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/
https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/personvern/
https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/personvern/
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