
Informasjon om personopplysninger til medlem som får bistand fra 

tillitsvalgt i Presteforeningen.  
 

Som avgiver av personopplysninger til Den norske kirkes presteforening (PF) har du rettigheter i kraft 

av lovgivningen om slike opplysninger, blant annet Personvernloven som hjemler EUs forordning om 

personvern (GDPR) i Norge.  

Den tillitsvalgte i PF er behandlingsansvarlig for dataene. Det kan skje behandling av 

personopplysninger utenfor den tillitsvalgtes datamaskin, der hvor dataene lagres fysisk på andre 

servere enn den tillitsvalgtes datamaskin. Det foreligger dermed databehandlere i lovens forstand 

utenfor den tillitsvalgte i PF. Disse databehandlerne skal være dekket av databehandleravtaler med 

den enkelte tillitsvalgte, eventuelt om kommunikasjonen skjer til en e-postadresse som slutter på 

@kirken.no eller @kyrkja.no, av PF’s databehandleravtaler. 

Sekretariatet ledes av generalsekretær, som har det øverste ansvar for behandlingen av 

personopplysninger i PF. Generalsekretæren kan nås ved henvendelse via epost til pf@prest.no, 

telefon sentralbord 23 08 16 00, postadresse postboks 437 Sentrum, 0103 Oslo. Besøksadresse 

Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo. PF har ikke personvernombud. 

 

Formålet med behandling av personopplysninger  

• Formålet med behandling av personopplysningene i disse sakene er å hjelpe det aktuelle 

medlem, ved å fremme medlemmets interesser i arbeidsforholdet. 

 

Vår behandling av dine personopplysninger krever hjemmel.  

Vi ber om ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger slik at formålet kan nås. Vi anser at 

du har gitt samtykke til slik behandling etter å ha lest denne informasjonen. Vi ber om å få beskjed 

om du reserverer deg mot dette. VI gjør oppmerksom på at reservasjonen kan være delvis, ved at 

visse opplysninger ikke skal benyttes, eller ved at visse personer ikke skal få opplysninger i saken. 

 

Særlig om kryptering 

Ukryptert e-post kan bare leses av adressaten, slik som kryptert e-post. Imidlertid foreligger det en 

viss fare for at e-posten hackes ulovlig og blir lest av uvedkommende. Presteforeningens sekretariat 

benytter TLS-kryptert e-post, som gir sikker kommunikasjon med adresser som slutter på @kirken.no 

eller @kyrkja.no. De fleste tillitsvalgte har ikke slik kryptering Dersom du likevel ønsker å bruke e-

post, eller du ønsker at skal sende e-post med dine personopplysninger til andre e-postadresser, ber 

den tillitsvalgte om særskilt samtykke, nederst her.  

 

Rettigheter 

Du har følgende rettigheter over de personopplysninger om deg som du gir til PF. Det følgende 

gjelder opplysninger til sekretariatet, men tilsvarende regler gjelder mellom deg og tillitsvalgt i PF: 

mailto:pf@prest.no


- Du har til enhver tid innsynsrett i de personopplysninger du har gitt om deg selv. Du kan 

rette en henvendelse til PF og få opplistet alle slike data. I individuelle saker der dine 

personopplysninger fremgår av saksdokumenter du har gitt oss, vil vi sende deg disse 

dokumentene uten utplukking og opplisting av de enkelte personopplysningene. 

- Du har rett til å kreve at PF retter feilaktige opplysninger over alt hvor slike opplysninger er 

registrert hos oss. Om PF i individuelle saker har avgitt feilaktige personopplysninger til andre 

parter utenfor PF’s sekretariat, vil vi ta kontakt og be om at opplysningene rettes også hos 

mottaker. 

- Du har rett til at deler av eller samtlige personopplysninger om deg slettes fra våre registre 

og dokumenter. Dersom dette gjelder opplysninger i vårt medlemsregister som er 

nødvendige for å administrere medlemsforholdet vil vi samtidig anse dette som en utmelding 

av PF. Dersom du som tilsatt i PF ønsker slik sletting, er det visse data som må beholdes så 

lenge tilsettingsforholdet varer. 

- Om du ønsker at data om deg overføres til en annen forening eller et annet rettssubjekt 

(f.eks. en advokat som skal overta en individuell sak), vil vi overføre dataene på en lettlest og 

praktisk måte for mottaker (dataportabilitet), og etterkomme en anmodning fra deg om 

sletting av dine personopplysninger. 

- PF praktiserer til enhver tid begrenset bruk av personopplysninger, og overfører ikke 

individuelle personopplysninger til andre utenfor PF’s sekretariat. Du har en rett til begrenset 

bruk av personopplysninger. Får vi en henvendelse om dette fra deg, vil vi begrense bruken 

av dine personopplysninger ytterligere om dette er mulig.  

- Du har rett til å klage over vår håndtering av dine personopplysninger til Datatilsynet, som 

tar imot klager via post: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Datatilsynet anbefaler ikke 

klager via epost. 

 

Jeg reserverer meg mot at nærmere angitte opplysninger om mine personlige forhold innhentes av 

Presteforeningens tillitsvalgte eller meddeles videre til nærmere angitte personer.  

Sted:             Dato: 

 

…………………………………………………. 

Signatur, ev. bekreftelse i e-post. 

¤¤¤ 

 

Jeg gir samtykke til at personopplysninger kan sendes i ukryptert e-post. 

Sted:             Dato: 

 

…………………………………………………. 

Signatur, ev. bekreftelse i e-post. 

 

 


