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Selskabet for Oslo Byes Vels Personvernerklæring  
 
Selskabet for Oslo Byes Vel (heretter kalt OBV) er en uavhengig medlemsorganisasjon med 
hovedfokus på byutvikling, bykultur og medvirkning. 
 
I forbindelse med vår medlemsvirksomhet samler vi inn, lagrer og bruker opplysninger om deg, 
herunder også personopplysninger. Disse har vi mottatt 

• fra deg når du har registrert deg som medlem hos oss,  

• fra en tredjepart som har gitt deg et gavemedlemskap, eller 

• når du har meldt deg på en av våre aktiviteter. 
 
Opplysningene blir lagt inn i vår medlemsdatabase som eies og drives av vår leverandør Zubarus AS 
(org. 982 895 219). Denne personvernerklæringen gir en bekrivelse av hvordan OBV og ZUBARUS 
ivaretar dine personopplysninger og de personvernrettighetene du er gitt ved lov. 
 
Bruk av underleverandører 
Til enkelte tjenester bruker Zubarus underleverandører. Dette gjelder: 
• Lagring av data. Underleverandør: Domeneshop AS (www.domeneshop.no). 
• Utsendelse av fakturaer og brev i posten. Underleverandør: Mail4you AS 
(www.mail4you.no). 
• Utsendelse av SMS og betalingshåndtering på SMS. Underleverandør: Link Mobility AS 
(www.linkmobility.no). 
 
OBV jobber stadig med å forbedre og utvikle sine tjenester, produkter og nettsider, og denne 
personvernerklæringen vil oppdateres fra tid til annen. Ved vesentlige endringer vil vi informere på 
hensiktsmessig måte, dersom vi er pålagt å gjøre det ved lov. Vi ber om at du leser denne 
personvernerklæringen fra tid til annen for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer. En kort 
oversikt over endringer som er foretatt, og når, fremgår nederst i personvernerklæringen. 
 
Hvorfor samler vi inn, lagrer og bruker vi personopplysninger? 
Vi samler inn, lagrer og bruker personopplysninger om deg i forbindelse med 

• utsendelse av vårt tidsskrift St. Hallvard 

• påminnelse om medlemsaktiviteter 

• administrasjon av medlemsforholdet 
 Vi samler inn, lagrer og bruker personopplysninger bare ved inngåelse av medlemskap eller ved 
påmelding til aktiviteter som krever påmelding. 
 
Personopplysninger som samles, lagres og brukes 
For medlemmer samles, lagres og brukes følgende typer personopplysninger: 
• Medlemsnummer 
• Navn og adresse 
• Telefonnummer (mobiltelefon og eventuelt hjemmetelefon) 
• E-postadresse 
• Fødselsdato (ikke påkrevd å oppgi ved tegning av medlemskap) 
• Innmeldingsdato 
• Eventuell opphørsdato hvis medlemskapet er avsluttet 
• Utsendte fakturaer med tilhørende betalingspåminnelser 
• Betalingstransaksjoner 
• Utsendte e-poster og SMS-er 
• Logging av endringer i personopplysninger 
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Tredjeparter og dine personopplysninger 
Ved manglende kontaktdetaljer kan vi hente telefonnummer fra offisielle nettsider (Bl.a. gulesider, 
Facebook, LinkedIn). 
 
Dine rettigheter 
Innsyn i dine personopplysninger 
Du kan få innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg, hvordan vi bruker dem og hvor de 
kommer fra, og hva vi bruker dem til. Du kan få opplysninger om hvor lenge vi lagrer 
personopplysningene dine og om hvem som mottar personopplysninger om deg, i hvilken grad vi 
formidler personopplysninger i Norge. Din rett til innsyn kan imidlertid være begrenset av 
lovgivning, beskyttelse av andres personvern og hensynet til vår forretningsdrift og praksis. Vår 
kunnskap, våre forretningshemmeligheter og interne vurderinger og materiale kan også være 
unntatt fra innsynsretten. 
 
Rett til å fremme innsigelse 
Under visse omstendigheter har du rett til å fremme innsigelse mot vår behandling av dine 
personopplysninger.  
 
Rett til å nekte å ta imot mot direkte markedsføring 
Du har rett til å nekte oss å bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring. Du kan 
kontakte oss og be om at det registreres at du ikke ønsker direkte markedsføring. 
 
Korrigering eller sletting av lagrede opplysninger 
Hvis personopplysningene vi har lagret om deg er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du 
rett til å få personopplysningene korrigert eller slettet, med forbehold om begrensninger i 
eksisterende lovgivning og våre rettigheter til å behandle personopplysninger. Disse rettighetene til 
korrigering og sletting er kjent som «retten til korrigering», «retten til sletting» eller «retten til å bli 
glemt».  
 
Begrensning av bruken 
Dersom du mener at personopplysningene vi har lagret om deg er feilaktige, eller dersom du har 
fremmet innsigelse mot bruken av personopplysningene, kan du kreve at vi begrenser bruken av 
personopplysningene til lagring.  
Dersom du har rett til å få personopplysninger om deg slettet, kan du i stedet be oss om å begrense 
bruken av personopplysningene til lagring.  
 
Tilbaketrekking av samtykke 
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å samle inn, lagre og bruke personopplysninger. 
Vær oppmerksom på at hvis du trekker tilbake samtykket, kan det hende at vi ikke kan tilby deg 
bestemte tjenester eller produkter. Vær også oppmerksom på at vi i noen tilfeller allikevel vil 
fortsette å bruke dine personopplysninger, for eksempel dersom vi er pålagt eller har hjemmel til 
dette i lov. 
 
Dataportabilitet 
Hvis vi bruker personopplysninger basert på ditt samtykke eller som følge av en avtale, og 
databehandlingen er automatisert, har du rett til å motta en kopi av personopplysningene du har 
oppgitt i et elektronisk maskinlesbart format. 
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Kontaktinformasjon for generelle henvendelser og for klage 
Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål om dine personvernrettigheter og 
hvordan vi registrerer og bruker personopplysninger. OBVs kontaktperson er Christina Aas. E-post: 
christina@oslobyesvel.no 
 
Dersom du ikke er fornøyd med hvordan vi samler inn, lagrer og bruker personopplysninger om 
deg, og din dialog med oss ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du sende inn klage til det 
norske Datatilsynet: Tollbugata 3, 0152 Oslo, postadresse: P.O. Box 8177 Dep., 0152 Oslo, e-post: 
postkasse@datatilsynet.no. 
 
*** 
 
SELSKABET FOR OSLO BYES VEL 
 
 
Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert per: 22. august 2018 
 
Oversikt over endringer:  
 
 


