
  
 

 

 
  

 

 

 

Besøksadresse 

Brubakken 2 

2686 Lom 

Postadresse 

Postboks 5 

2688 Lom 

Kontakt 

Sentral +47 61 21 12 00 

Direkte +47 974 22 461 

post@npkl.no 

Organisasjonsnummer 914 889 375 

 

GDPR 

Norges nasjonalparkkommuner er kjent med EU’s nye 

personvernretningslinjer, The General Data Protection Regulation  (GDPR). 

Norges nasjonalparkkommuner er en forening som eies av norske kommuner 
med status som nasjonalparkkommune og/eller kommuner med et tettsted 

med status som nasjonalparklandsby. Kun norske kommuner med disse 
statusene kan være medlem i foreningen. Jfr. vedtektene kan foreningen 

kommunisere elektronisk til medlemmene og alle medlemmene kan 
kommunisere tilsvarende med Foreningen. 

Foreningen har ikke erverv til hensikt og driver derfor ikke salgsorientert 
virksomhet. 

Norges nasjonalparkkommuner bruker SuperOffice Online (Customer 

Relationship Management-CRM) for lagring av blant annet personopplysninger. 
SuperOffice Online er en skybasert løsning som innfrir kravene om datasikkerhet 

angående lagring av personopplysninger.  
Kun ansatte i Norges nasjonalparkkommuner har tilgang til SuperOffice Online 

gjennom en unik personlig ID. Pr. juni 2018 gjelder dette kun daglig leder. 

Årsaken til at Norges nasjonalparkkommuner oppbevarer personopplysninger i sitt 
CRM-system er for å løse de oppgavene som følger av foreningens formål som er 

å stimulere og bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling med grunnlag i 

merkevaren Norges nasjonalparker. Nasjonalparkene gir mulighet for økonomisk, 

kulturell, sosial og miljømessig verdiskapning. Foreningen skal samle og 
koordinere ressursene og innsatsen slik at medlemmene som aktører under 

merkevaren Norges nasjonalparker kan bidra til at merkevarens intensjoner og 
muligheter blir oppfylt. 

Hjemmel for dette er å finne i Artikkel 6 Behandlingens lovlighet, herunder: 
b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er 

 part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en 
 avtaleinngåelse, 

e)  behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens 
 interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige 

 er pålagt, 

Til hvem det måtte angå 
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f)  behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene 
 som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart. 

Personopplysninger innhentes aktivt fra personen det gjelder gjennom e-

postkorrespondanse og/eller telefon. Innkommende post og e-post adressert til 
foreningen brukes også som kilde for lagring av personopplysninger. 

I tillegg er foreningens medlemmer kilde til personopplysninger i de tilfeller ansatte 
får andre stillinger/gjøremål, det ansettes nye eller personer slutter. 

Persondata lagres på egne søkbare kontaktkort i SuperOffice. 

Personopplysningene som lagres er navn, stilling, e-postadresse, telefonnummer, 
interesser og ansiktsfotografi. 

Dette gjelder: 
● personer med ansettelse hos en av medlemmene 

● personer i offentlig sektor foreningen forholder seg til 
● personer hos samarbeidende organisasjoner 

● privatpersoner som er relevante i forhold til foreningens virksomhet  
● personer med ansettelse i foretak fra hvor foreningen kjøper varer og tjenester. 

For personer med ansettelsesforhold og verv, eks. styreverv, i foreningen lagres 
personnummer i tillegg. 

Personopplysningene lagres til det blir gjort krav om at de skal slettes eller Norges 

nasjonalparkkommuner blir gjort kjent med at personen ikke lenger er av 
berettiget interesse for Norges nasjonalparkkommuner så lenge dette ikke er i 

strid med norsk lovgivning. 

Ingen utenfor foreningen har tilgang til de lagrede personopplysningene i 
SuperOffice Online. 

Norges nasjonalparkkommuner kjøper økonomitjenester fra Lom kommune, 
herunder regnskap og lønn. Videre revisjonstjenester fra Innlandet Revisjon IKS. 

Disse vil etter anmodning få de personopplysningene de har behov for å løse 
oppgavene gitt dem av foreningen.  

Persondata overføres ikke til andre land. 

 


