PERSONVERNERKLÆRING - MEDLEMSKAP I BYGGMESTERFORBUNDET
Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger om kontaktpersoner som registreres i
forbindelse med medlemskap i Byggmesterforbundet.
Med medlemskap menes:
- bedriftsmedlemskap for kontaktpersonens arbeidsgiver eller eget foretak
- personlig medlemskap for kontaktperson
- passivt medlemskap for kontaktperson
- assosiert medlemskap for kontaktpersonens arbeidsgiver
Byggmesterforbundet er behandlingsansvarlig for alle registrerte opplysninger tilknyttet den enkelte
kontaktperson. Vi har felles behandlingsansvar med Byggenæringens Landsforening, www.bnl.no og
Næringslivets Hovedorganisasjon, www.nho.no når medlemskapet gjelder bedriftsmedlemskap for
kontaktpersonens arbeidsgiver eller for kontaktpersonens eget foretak.

Vårt behandlingsgrunnlag, og formål med behandlingen av kontaktpersons
personopplysninger
Byggmesterforbundet behandler opplysninger om kontaktpersoner tilknyttet medlemskap for å
kunne:
•
•
•
•
•
•

Administrere medlemskapet i Byggmesterforbundet
Informere medlemmer om vår virksomhet
Innkalle til møter i våre organer
Yte service og tjenester
Dokumentere kontakt mellom medlemsbedriftene og oss
Oppfylle de plikter og vedtekter* som følger medlemskapet.

*Byggmesterforbundets vedtektsbestemte formål er "å ivareta medlemmenes faglige og merkantile
interesser i byggenæringen, samt verne om tømrerfagets tradisjonsrike betydning og samtidig
tilpasse faget til tidenes skiftende krav. Byggmesterforbundet skal bistå sine bedriftsmedlemmer i
spørsmål av teknisk, økonomisk og juridisk art."
Behandlingsgrunnlaget er således basert på vår berettigede interesse som består i å administrere
medlemskap og å forfølge og oppfylle våre formål som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Hvilke personopplysninger samles inn, og hvordan

Personopplysninger vi behandler er navn, kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Det
vil si alminnelige opplysninger som alle er knyttet først og fremst til kontaktpersonens
arbeidsforhold/næringsvirksomhet, og ikke til kontaktpersonen som privatperson.
Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonen selv eller kontaktpersonens arbeidsgiver. Vi kan
hente inn opplysninger fra offentlige registre (Foretaksregisteret) om hvem som er styremedlemmer
og daglig leder i medlemsbedrifter.
Der det er påkrevet med samtykke etter markedsføringsloven, vil kontaktpersonen bli bedt om å gi
nødvendig samtykke.

Hvem deler vi personopplysningene med.
De opplysningene vi har om kontaktpersoner i medlemsbedrifter kan bli brukt også av andre
tilknyttede enheter som medlemsbedriften er en del av; Byggenæringens Landsforening og
Næringslivets Hovedorganisasjon. Vi har felles behandlingsansvar for disse opplysningene.
I medlemskapet inngår markedsføring av medlemsbedriften gjennom gratis oppføring i
Byggmesterforbundets medlemssøk på www.byggmesterforbundet.no, samt hos Boligmappa.no. I
tillegg til bedriftsinformasjon, deles her navn og kontaktinformasjon til daglig leder i
medlemsbedriften.
Vi deler personopplysninger og har felles behandlingsansvar med evt. medarrangører når vi avholder
arrangementer, møte o.l. sammen med andre.
Vi utleverer også personopplysninger dersom vi er rettslig forpliktet til det.
Vi utleverer ikke personopplysninger til mottakere utenfor EØS-land.

Oppbevaringsperiode for opplysningene.
Byggmesterforbundet skal slette opplysningene når vi blir kjent med at kontaktpersonen har sluttet
hos medlemsbedriften, eller at bedriften har utpekt en ny kontaktperson. Det samme gjelder når
medlemsforholdet er opphørt.
Vi kan likevel lagre opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli nødvendig med
dokumentasjon av den kontakten vi har hatt med medlemmet. Det kan gjelde for eksempel spørsmål
om rettigheter eller forpliktelser i avtaleforholdet med medlemmet.

Den registrertes rettigheter

Kontaktpersonen kan når som helst melde fra om endringer i sine kontaktopplysninger og be om at
de redigeres eller slettes. Kontaktpersonen kan også når som helst be om å få innsyn i sine
registrerte personopplysninger.
Behandlingsansvarlig er:
Byggmesterforbundet, www.byggmesterforbundet.no.
Vi har felles behandlingsansvar med Byggenæringens Landsforening, www.bnl.no og Næringslivets
Hovedorganisasjon, www.nho.no.
Våre databehandlere er:
NHO Servicepartner v/dataleverandør www.consort.no (CRM-system)
Snapper AS, www.snapper.no (nettsider)
Boligmappa, www.boligmappa.no (gratis oppføring håndverkerregister)
Har du spørsmål eller er uenig i hvordan Byggmesterforbundet behandler dine personopplysninger,
kan du sende en skriftlig henvendelse til hei@byggmesterforbundet.no
Dersom din henvendelse til behandlingsansvarlig ikke tas til følge, og du fremdeles mener at
personopplysningene dine er behandlet på en måte som bryter med norske forskrifter, har du rett til
å klage til en tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet, www.datatilsynet.no

Særskilt erklæring vedrørende Byggmesterforbundets behandling av
personopplysninger ved markedsføring på e-post
Formålet med behandling av opplysningene er:
• å informere om arrangementer og kurs Byggmesterforbundet arrangerer
• å informere ansatte og andre representanter i Byggmesterforbundets medlemsbedrifter om
medlemsfordeler vi og våre samarbeidspartnere tilbyr medlemsbedriftene.
Vi registrerer ditt navn, din kontaktinformasjon, din stilling og navnet på den bedriften du
representerer.
Disse opplysningene blir brukt til å kontakte deg med informasjon om produkter, tjenester, kurs og
arrangementer i tråd med de formålene vi har nevnt ovenfor. Behandlingen av opplysningene når
det gjelder markedsføring per e-post vil være basert på samtykke fra dem som er registrert.
Det er frivillig å gi oss personopplysninger for de formålene som er nevnt ovenfor. Gir du ikke
samtykke eller trekker du samtykke tilbake, retter vi ikke henvendelser om markedsføring mot deg.
Vi lagrer opplysningene inntil du trekker samtykket tilbake eller inntil vi på noen annen måte blir klar
over at opplysningene ikke er nødvendige for formålene ovenfor.
Vi forbeholder oss likevel muligheten til å registrere at du har trukket samtykke tilbake, hvis det er
nødvendig for å hindre at vi retter henvendelser om markedsføring mot deg.
Vi gir opplysningene til vår databehandler, se nederst. Deres behandling er regulert av en
databehandleravtale vi har med dem. Det er vi som bestemmer hvordan de kan bruke
opplysningene. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn de som fremgår ovenfor.
Hvis bedriften du representerer er medlem i Byggmesterforbundet, og du har gitt samtykke til å
motta informasjon om medlemsfordeler, gir vi opplysninger til de leverandørene av
forsikringsmeglingstjenester og andre produkter vi har avtale med. De er behandlingsansvarlige for
opplysningene. Vi vil gjøre vårt beste for at vi bare gir deg informasjon om tjenester som er relevante
for deg i den stillingen du har i bedriften.

Rettigheter for de registrerte
Har du gitt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake. Personene vi har personopplysninger
om, har rett til å få en bekreftelse om det fra oss. De har også rett til å be om tilgang til disse
opplysningene. Har vi gale personopplysninger, kan den registrerte be om at de blir rettet.
I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de
registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I

noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av
personopplysninger om dem.
De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger han/hun har selv har gitt oss, så langt
behandlingen vår er basert på samtykke (dataportabilitet).
Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette
på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av
personopplysninger.

Behandlingsansvarlige og databehandler
Behandlingsansvarlig er Byggmesterforbundet, www.byggmesterforbundet.no
Vi har felles behandlingsansvar med Byggenæringens Landsforening, www.bnl.no og Næringslivets
Hovedorganisasjon, www.nho.no
Vår databehandler er NHO Servicepartner v/dataleverandør www.consort.no

