
Oppdatert 20. juli 2018 

Personvernerklæring Bikuben Regionalt Brukerstyrt Senter 
 

Denne personvernerklæringen gjelder for Bikuben Regionalt Brukerstyrt 
Senter, organisasjonsnummer 996664589. 

 
Bikuben RBS behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som 

leverandør av tjenester og i forbindelse med besøk på vår nettside 
www.bikuben.net og sosiale media. Vi vektlegger og er opptatt av å verne 

om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. 
Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke person-

opplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, og 
hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert 

hos oss.  

 
Personopplysningsbegrepet dekker alle opplysninger knyttet til en person 

både privat, yrkesliv eller offentlige informasjon. Det gjelder navn, bilder, 
e-postadresser, bankdetaljer, innlegg på sosiale nettverk, medisinsk 

informasjon, IP-adresse med mer. 
 

Daglig leder i Bikuben er hovedansvarlig for behandlingen av 
personopplysningene som utføres av Bikuben RBS. Ansvaret for den 

daglige oppfølgningen og etterlevelse av personvernregelverket er 
delegert til den enkelte medarbeider som håndterer personopplysninger. 

 
Vår nettstedsadresse er: http://www.bikuben.net 

Formålet med dette nettstedet er å gi deg tilgang på kunnskap og 
informasjon om vår aktivitet. Bikuben RBS står for utvikling og vedlikehold 

av nettstedet som drives på en plattform utviklet av Joomla. Utvikling og 

drift av www.bikuben.net skjer i samarbeid med firma Web Norge. 
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres 

på egne servere som driftes av Web Norge. 
 

Bikuben RBS behandler personopplysninger om medarbeidere, frivillige og 

samarbeidspartnere i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig 
for gjennomføring av forpliktelser i de oppgaver vi har påtatt oss. De 

opplysningene du har gitt oss benyttes for å administrere vår daglige drift 
inkludert kurs, aktivitets- og informasjonstilbud.  Grunnlaget for inn-

henting av personopplysninger er som hovedregel basert på samtykke fra 
den personen som opplysningene kan knyttes til (den registrerte).  
 

Bikuben RBS behandler også personopplysninger som en del av personal-
administrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse 

er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, og utdannelse/ 
stillingsnivå. Personopplysninger tilknyttet ansatte blir oppbevart så lenge 

vedkommende er ansatt og makuleres/slettes etter endt arbeidsforhold.  
Personopplysninger om søkere til stillinger blir makulert senest 6 måneder 

etter at stillingen besettes.   
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I forbindelse med gjennomføring av kurs og aktiviteter registrerer vi data 
som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse mv. I den grad det er 

nødvendig for å løse våre oppdrag, innhenter vi også informasjon fra 

andre offentlige myndigheter, eksempelvis politiattest om dette kreves. 
Ved enkelte aktiviteter registrer vi også fødselsår, eksempelvis ved 

barnegrupper eller annen aktivitet hvor målgruppen er aldersbestemt.  
 

De personopplysninger Bikuben RBS har innhentet utleveres ikke til 
tredjeparter uten den registrertes samtykke. Rettslig grunnlag for 

innhenting av personopplysninger følger av GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav 
a (samtykke fra den registrerte), bokstav b (avtale med privatklienten), 

bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse, for eksempel hvitvaskingsloven §§ 
4 (2) nr. 3, jf. 17 og 18), bokstav e (allmennhetens interesse - 

straffesaker) 
 

Vår nettstedsadresse er: http://www.bikuben.net 
Formålet med dette nettstedet er å gi deg tilgang på kunnskap og 

informasjon om vår aktivitet. Bikuben RBS står for utvikling og vedlikehold 

av nettstedet som drives på en plattform utviklet av Joomla. Utvikling og 
drift av www.bikuben.net skjer i samarbeid med firma Web Norge.   

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres 
på egne servere som driftes av Web Norge. 

 
Den registrerte kan til enhver tid be om innsyn i hva slags data som er 

registrert. På samme måte kan den registrerte selv be om at lagrede 
personopplysninger slettes fra våre registre. Hvis du ikke er fornøyd med 

måten vi håndterer dine personopplysninger må du gjerne ta kontakt med 
oss. Du har også rett til å klage til tilsynsmyndigheten som er 

Datatilsynet, www.datatilsynet.no 
 

 Bikuben RBS har interne rutiner for å ivareta personvernet. Disse er 

nedfelt i våre interne rutinebeskrivelser og er bygget med de krav og 
henvisninger som er gitt i GDPR "General Data Protection Regulation" som 

tredde i kraft 01.07.2018 

 
Kontaktopplysninger: 

Bikuben Regionalt Brukerstyrt Senter  
Bygdevegen 18, 9475 Borkenes 

Tlf + 47 77 09 31 10 
stig.moe@bikuben.net 
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