
Fastsatt av Presteforeningen ved Generalsekretær 27.8.2018

Tabell regler fopr tillitsvalgtes håndtering av personopplysninger

3. Utsendelse medlemslister 

Innhenting, 

hvilket medium Hvem registrerer #REF! Kategori personopplysning Hvor registreres Hvem bruker Hvordan bruker Hvem sletter

Når og Hvordan 

slettes Hvem kontrollerer Hvordan kontrolleres

Revisjon av disse 

regler for 

personopplysnige

r

Hva skal 

informeres til 

avgivende person

Hvem gir 

informasjon til 

avgivende person

Hvordan 

informasjonen 

gis

Samtykkeerklæ

ring

Begrensende 

tiltak

Innhentes fra 

Compendia, 

sendes som excel i 

TLS-Kryptert e-

post til @kirken.no 

eller @kyrkja.no 

eller brevpost

Tillitsvalgt 

mottaker av listen

Formål som 

angitt i regler 

og informasjon 

mottagere av 

medlemslister

Navn, yrkestittel, tariffavtale, 

arbeidsgiver, kontaktinfo

Tillitsvalgtes IT-

plattform Tillitsvalgte

Data fra 

Compendia over 

medlemmer som 

mottaker 

representerer. 

Listen er personlig 

og sendes ikke 

videre.

Tillitsvalgt 

mottaker av listen

Hvert år, av 

tillitsvalgt etter at 

ny liste er mottatt

Tillitsvalgte 

raporterer til 

generalsekretær

De tillitsvalgte bekrefter 

at de har slettet gammel 

liste både i mapper og i e-

post før ny liste sendes

Årlig revisjon 

senest 1. oktober

Dekkes av 

informasjon til og 

samtykke fra 

medlemmene

Ikke særskilt 

samtykkeerklær

ing, dekkes av 

medlemmets 

opprinnelige 

erklæring.

Medlemslister 

sendes bare 

tillitsvalgte. 

Passordbeskyttes. 

Videresending 

bare av relevant 

deler av listen.

8. Lokale forhandlinger. Tillitsvalgtes oversikt over lønnsnivå og andre stillingsopplysninger

Innhenting, 

Hvilket medium Hvem registrerer Formål Kategori personopplysning Hvor registreres Hvem bruker Hvordan bruker Hvem sletter

Når og Hvordan 

slettes Hvem kontrollerer Hvordan kontrolleres

Revisjon av disse 

regler for 

personopplysning

er

Hva skal 

informeres til 

avgivende person

Hvem gir 

informasjon til 

avgivende person

Hvordan 

informasjonen 

gis

Samtykkeerklæ

ring

Begrensende 

tiltak

TLS-kryptert e-

post eller 

minnepinne

Den tillitsvalgte 

innhenter lister fra 

arbeidsgiver med 

navn, stilling, 

lønnsinfo, 

ansiennitet, også 

over ikke-

medlemmer, på 

samme 

arbeidsplass

Formål som 

angitt i rutiner

Navn, stillingsbetegnelse, 

ansiennitet, lønnsopplysninger

Den tillitsvalgtes 

PC og inntil 2 

øvrige 

medlemmer av 

lønnsutvalg.

Den tillitsvalgte og 

inntil 2 øvrige 

medlemmer av 

lønnsutvalg

Lokale 

forhandlinger om 

det enkelte 

medlems lønn og 

arbeidsvilkår

De inntil 2 øvrige 

medlemmer av 

lønnsutvalg sletter 

straks etter ferdig 

forhandling. Den 

tillitsvagte sletter 

hvert år alle lister 

som er eldre enn 

tre år.

Sletting fra 

Outlook og fra 

mapper, 

omformatering av 

minnepinne

Den tillitsvalgte har 

egenkontroll, årlig 

rapport til 

overordnet 

tillitsvalgt eller 

generalsekretær

Den tillitsvalgte får 

skriftlig bekreftelse fra de 

øvrige i lønnsutvalget om 

at sletting er skjedd. Den 

tillitsvalgte kvitterer i 

skjemaet , også for egen 

sletting. Før 1. 

september.

Årlig før 1. 

oktober. 

Generalsekretær. 0 0 0 0

De inntil 2 øvrige 

medlemmer av 

lønnsutvalg sletter 

straks etter ferdig 

forhandling. Den 

tillitsvagte sletter 

hvert år alle lister 

som er eldre enn 

tre år.

9. Tillitsvalgtes bistand til medlemmer

Innhenting, 

Hvilket medium Hvem registrerer Formål Kategori personopplysning Hvor registreres Hvem bruker Hvordan bruker Hvem sletter

Når og Hvordan 

slettes Hvem kontrollerer Hvordan kontrolleres

Revisjon av disse 

regler for 

personopplysning

er

Hva skal 

informeres til 

avgivende person

Hvem gir 

informasjon til 

avgivende person

Hvordan 

informasjonen 

gis

Samtykkeerklæ

ring

Begrensende 

tiltak

E-post eller 

muntlig (telefon 

eller møte) Tillitsvalgte

Formål som 

angitt i rutiner

Yrkesrelevante data, sensitive data 

kan forekomme, opplysninger om 

andre personer. (Navn, yrkestittel, 

bekr medlemsskap, kontaktinfo, 

fødsels/personnummer er data som 

ligger i medlemsregisteret, følger 

reglene om medlemsregisteret.)

Tillitsvalgte PC og 

e-post Tillitsvalgte

TLS-kryptert e-

post, ukryptert e-

post etter særskilt 

samtykke, 

brevpost Tillitsvalgte sletter. 

Tillitsvalgtes 

skjønn, som 

hovedregel når 

saken er avsluttet.     

Notater slettes i 

alle mapper. 

Outlook-filer 

slettes.

Den tillitsvalgte har 

egenkontroll, årlig 

rapport til 

overordnet 

tillitsvalgt eller 

generalsekretær

Tillitsvalgte i Dnk 

(rettssubjektet) sender 

anonymisert skjema til 

stiftstyreleder før 1. 

september. Stiftst ledere 

og øvrige sender til 

generalsekretær. Årlig før 1. oktober

Informasjonstekst

en for bistand til 

medlemmer som 

får bistand fra 

tillitsvalgte Tillitsvalgte

e-post, krypert 

eller ukryptert 

eller på papir

Implisitt 

erklæring i 

informasjonstek

sten, eventuell 

med egen 

erklæring om 

bruk av 

ukryptert e-post

Lagring bare på 

tillitsvalgtes 

datamaskin, kun 

nødvendige 

opplysninger 

sendes videre. 

Eldre saker slettes, 

selv om sak pågår 

for samme 

medlem.

Ren muntlig støtte Ingen registrering

Formål som 

angitt i rutiner

Yrkesrelevante data, sensitive data 

kan forekomme, opplysninger om 

andre personer. (Navn, yrkestittel, 

bekr medlemsskap, kontaktinfo, 

fødsels/personnummer er data som 

ligger i medlemsregisteret, følger 

reglene om medlemsregisteret.) Ingen steder Tillitsvalgte

Kun muntlig , kun 

overfor avgiver av 

informasjonen og i 

muntlig kontakt 

med artbeidsgiver

Ikke aktuelt, men 

om det er tatt 

notater se raden 

over.

Sletting ikke 

aktuelt om det 

ikke er tatt 

notater, da gjelder 

raden over

Egenkontroll ikke 

aktuelt. Om det tas 

notater gjelder 

raden over

Kontroll ikke aktuelt. Om 

det  tas notater, gjelder 

raden over Årlig før 1. oktober

Informasjonstekst

en for bistand til 

medlemmer som 

får bistand fra 

tillitsvalgte Tillitsvalgte

e-post, kryptert 

eller ukryptert, 

eller på papir

Implisitt 

erklæring i 

informasjonstek

sten, eventuell 

med egen 

erklæring om 

bruk av 

Om det tas 

notater brukes 

disse 

konfidensielt, og 

slettes straks 

bistanden er over.



10. Tillitsvalgtes medbestemmelse ved tilsettinger

Innhenting, 

Hvilket medium Hvem registrerer Formål Kategori personopplysning Hvor registreres Hvem bruker Hvordan bruker Hvem sletter

Når og Hvordan 

slettes Hvem kontrollerer Hvordan kontrolleres

Revisjon av disse 

regler for 

personopplysnige

r

Hva skal 

informeres til 

avgivende person

Hvem gir 

informasjon til 

avgivende person

Hvordan 

informasjonen 

gis

Samtykkeerklæ

ring

Begrensende 

tiltak

Papirdokumenter

Registreres ikke i 

varige registere

Formål som 

angitt i rutiner

Navn, kontaktinfo, yrkestittel, kjønn, 

opplysninger i CV, vurderinger av 

egnethet

Perm eller 

papirmappe Den tillitsvalgte

Drøfting av 

kvalifikasjoner og 

egnethet, også i 

forhold til andre 

søkere

Tillitsvalgte 

makulerer

Etter at en person 

er tilsatt 

makuleres 

papirdokumenten

e

Den tillitsvalgte har 

egenkontroll, årlig 

rapport til 

overordnet 

tillitsvalgt eller 

generalsekretær

Årlig egenkontroll senest 

1. september

Årlig revisjon 

senest 1. oktober

Intet,  dekket av 

arbeidsgivers 

GDPR Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt

Formålet er bare å 

drøfte 

kvalifikasjoner og 

egnethet og å 

ivareta andre 

søkere. Ingen 

opplysninger gis ut 

til andre ann de 

som er involvert i 

tilsettingen.

E-post

Registreres ikke i 

varige registere

Formål som 

angitt i rutiner

Navn, kontaktinfo, yrkestittel, kjønn, 

opplysninger i CV, vurderinger av 

egnethet

Outlook/Hjemmek

atalog på IKT-

plattformen Den tillitsvalgte

Drøfting av 

kvalifikasjoner og 

egnethet, også i 

forhold til andre 

søkere Tillitsvalgte sletter. 

Etter at en person 

er tilsatt slettes 

alle mailer i 

Outlook og ev. 

dokumenter i 

hjemmekatalog på 

PC

Den tillitsvalgte har 

egenkontroll, årlig 

rapport til 

overordnet 

tillitsvalgt eller 

generalsekretær

Årlig egenkontroll senest 

1. september

Årlig revisjon 

senest 1. oktober

Intet,  dekket av 

arbeidsgivers 

GDPR Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt

Formålet er bare å 

drøfte 

kvalifikasjoner og 

egnethet og å 

ivareta andre 

søkere. Ingen 

opplysninger gis ut 

til andre ann de 

som er involvert i 

tilsettingen.

Generell bemerkning om sletting av e-post.

Dersom man har som rutine at alle e-poster i en sak lagres på avgivende persons mappe i saksbehandlerens 

hjemmekatalog har man i den mappen en grei oversikt over hvilke eposter som skal slettes.

Det er da ikke nødvendig å slette e-poster hver gang man overfører dem til mappen, og man beholder

funksjonaliteten i Outlook mens man behandler saken.


