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Sist oppdatert 02.11.2021
Vi i Styreportalen AS tar personvern på alvor.
Dette dokumentet dekker
Styreportalen.no, drift.styreportalen.no, portal.styreportalen.no
I tillegg til opplysninger som samles inn gjennom bruk av nettstedet, behandler Styreportalen AS
personopplysninger på vegne av våre kunder. All slik behandling skjer på bakgrunn av og for å
oppfylle avtalen mellom Styreportalen AS og kunden. Dette reguleres i egne databehandleravtaler.
Styreportalen AS, ved dalglig leder, er databehandleransvarlig for Styreportalens behandling av
personopplysninger.
Når samler vi inn personopplysninger om deg?
- Når du bruker produktene våre.
- Når våre kunder administrere deg som medlem i en organisasjon.
- Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, telefon, sosiale medier
eller via websidene våre.
- Dersom din organisasjon er kunder av Styreportalen AS.
Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og
personvernerklæringen vår.
Deler vi opplysningene dine med noen?
Vi hverken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med andre uten ditt samtykke med
mindre det er pålagt ved lov, forskrift eller rettslige prosesser.
Eneste unntaket er deling med våre tjenesteleverandører (også kalt databehandlere) som vanligvis
leverer skytjenester eller andre IT tjenester.
Disse leverandørene har begrenset tilgang til informasjonen din for å utføre oppgaver på våre
vegne.

Databehandlere
Styreportalen har valgt databehandlere som lagrer informasjon innenfor EU/EØS.
Vi benytter Google sine tjenester på serversiden og informasjon lagres i Tyskland.
Vi lagrer backup hos Norplex AS i Finland.
Det benyttes Google Analytics på siden som medfører bruk av informasjonskapsler (cookies).
Innsyn
I henhold til personopplysningslovens § 18 kan man få innsyn i de opplysningene som er lagret.
Man kan få innsyn ved å sende et skriftlig henvendelse til Styreportalen AS. Dette gjelder
www.Styrportalen.no Kunder som benytter medlemssystemet drift.styreportalen.no må kontakte sin
moderorganisasjon for å få innsyn i lagret informasjon.
Sletting
I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut i fra
det formålet de er lagret for, slettes.
Styreportalen AS lagrere personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

