
Personvernerklæring 
Norges ME-forening forplikter seg til å beskytte ditt personvern. Disse vilkårene beskriver 
personopplysninger som vi ber om i forbindelse med ditt medlemskap i ME-foreningen og 
hvordan de behandles. 
 
Innhentede opplysninger 

Medlemskap i ME-foreningen er personlig medlemskap for enten enkeltmennesker eller familier. 
Fordi medlemskapene er personlige er det nødvendig for oss å registrere enkelte personlige 
opplysninger om deg. 

Disse opplysningene inkluderer: 
 Kontaktinformasjon inkludert navn, adresse, e-post og telefonnummer 

 Personlige opplysninger inkludert fødselsdato 
 
Bruk av opplysninger 

Vi bruker dine opplysninger for å identifisere medlemskapet ditt, og for å sende deg informasjon 
om aktuelle aktiviteter. Vi videresender ikke dine personopplysninger til tredjeparter, men vi 
videresender nødvendig informasjon til våre leverandører når de skal utføre databehandling på 
vegne av ME-foreningen. 

Hvem kan se mine opplysninger 

Ansatte i ME-foreningen har tilgang til medlemssystemet og kan se dine opplysninger. Alle 
ansatte i ME-foreningen har taushetsplikt.  

I tillegg har styret i ditt fylkeslag tilgang til å se hvem som er medlem i eget fylke. I tillegg kan 
enkelte tillitsvalgte, for eksempel leder av valgkomiteen, få tilgang til å se medlemslisten. 

Alle tillitsvalgte som får tilgang til medlemslisten har taushetsplikt.  
 
Sikkerhet 

Vi beskytter dine opplysninger 

Vi har, og vil kontinuerlig tilpasse og utvikle vår informasjonssikkerhet slik at opplysningene dine 
er beskyttet. Disse tiltakene inkluderer: 

 Organisatoriske (spesifiserte instruksjoner, rutiner og prosesser), og 

 Tekniske (maskinvare og programvare). 
Hensikten er å sikre beskyttelse av dine personopplysninger mot sletting, tap, endring, uautorisert 
tilgang og publisering og andre mulige sikkerhetsbrudd. 

 

Dine rettigheter 

Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger 

Du har rett til, når som helst, å bli informert om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og 
hva de brukes til. Du kan få informasjon om hvor lenge vi beholder, og hvem som eventuelt 
mottar personopplysningene dine. Du kan benytte dine rettigheter ved å kontakte oss. 

Du har også innsyn i dine egne personopplysninger gjennom «Gnist».  
Gnist gir deg tilgang til «Min side» via nettleser (http://gnist.styreweb.com) og som App på 
mobiltelefon. 

Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger korrigert eller slettet 

Hvis du mener at personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, har du rett til å få de 
korrigert. Hvis dette er tilfelle, vennligst kontakt oss. 



Når du kontakter oss med forespørsel om å få dine personopplysninger korrigert eller slettet, 
undersøker vi om vilkårene er oppfylt, og i så fall vil vi foreta eventuelle endringer eller slettinger. 

Du kan også selv korrigere dine personopplysninger gjennom «Gnist»  

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger 

Du kan motsette deg behandling av dine personopplysninger når det ikke kreves av lovgivning. 
Hvis motsettelsen din er berettiget, vil vi sørge for at behandlingen opphører. 

 

Kontaktinformasjon: 
Norges ME-forening 
Nedre Slottsgate 4 
0157 Oslo 
Telefon 21 68 81 50 
Epost for meldinger som gjelder ditt medlemskap: medlem@me-foreningen.no 

 


