Personverneklæring for konfweb.no
Behandlingsansvarlig
Ventum AS som eier konfweb.no er ansvarlig for sikker lagring av opplysninger på server. Denne tjenesten blir kjøpt og driftet
gjennom Bergen Webhus. Det er den enkelte menighet som er ansvarlig for bruken av programvaren og opplysningene som er
lagret i databasene.
Formål
Alle opplysninger som blir lagt inn i konfweb.no skal brukes av konfirmantansvarlige i menigheten til administrasjon, informasjon
og oppmøteregistrering.
Type opplysninger som blir brukt
Følgende opplysninger blir samlet inn: Konfirmantens (Personalia): Personnummer, navn, adresse, skole, mobilnummer,
epostadresse, dåpsstatus. Forelders/foreldres/foresattes ( Kontaktopplysninger): Navn, adresse, skole, mobilnummer,
epostadresse. Det er frivillig om en vil oppgi begge foreldrenes personalia.
Andre opplysninger: Foreldre kan orientere om behov for tilrettelagt undervisning, eventuelle hensyn, ønske om samtale, etc.
Oppmøtestatus: Oppmøte til samlinger i konfirmasjonstiden som for eksempel undervisning, gudstjenester, seminar, leir og
andre aktiviteter blir registrert.
Hvor hentes opplysningen i fra?
Ved påmelding til menighetens konfirmantopplegg, er det foreldre/foresatte som gir opplysninger om konfirmanten. For dem
som ønsker å følge menighetens konfirmanttilbud, er det nødvendig med en avgrenset mengde med personopplysninger.
Konfirmasjon er frivillig, og det samme gjelder om de enkelte foreldre/foresatte vil dele disse opplysningene.
Konfirmantansvarlige og andre involverte i konfirmantarbeidet registrerer oppmøte på samlinger. Konfirmanten selv registrerer
oppmøte på gudstjenester.
Ingen tredjepart
Det er ingen tredjepart som får tilgang opplysningene som foreldre/foresatte har gitt til menigheten ved påmelding til
konfirmasjon, eller andre opplysninger som er nevnt forut. Etter endt konfirmasjonstid, vil navnene på årets konfirmantkull bli
ført inn i menighetens kirkebøker.
Arkivering og sletting
Konfirmantansvarlige bruker ikke opplysninger lengre enn det som er tiltenkt for formålet.
Opplysninger registrert i forbindelse med konfweb.no blir slettet senest 6 måneder etter konfirmasjonsdato. Tiden det tar
skyldes praktisk hensyn i forhold til føring av menighetens kirkebøker. Alle opplysninger er kryptert og lagret på en ekstern
server.
Rettigheter for den registrerte
Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter
personopplysningsloven § 18.1. Brukerne av konfweb.no har rett til innsyn i egne opplysninger. Er opplysningene uriktige,
ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan bruker be de konfirmantansvarlige i menigheten om å rette
opplysningene. Om en bruker melder fra om at hun/han ikke lengre ønsker å benytte seg av konfweb.no blir
personopplysningne slettet innen 30 dager.
Den registrerte i konfweb kan få utlevert personopplysninger ( dataportabilitet) i et strukturert, alminnelig anvendt og
maskinlesbart format slik at disse kan overføres til en annen behandlingsansvarlig.
Brudd på personevernet kan meldes kan klages inn for Datatilsynet ( Kontaktinfo: postkasse@datatilsynet.no, tlf. 22 39 69 00).
Ventum AS som eier konfweb, setter pris på å bli gjort oppmerksom på eventuelle feil slik at de kan rettes opp snarlig og til det
beste for våre brukere.
Kontaktinformasjon:
Ventum AS, organisasjonsnummer 915 418 147, Skarsvegen 311, 5911 Alversund, post@ventum.no
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