
 

 

Kvitsøy kommune 
  

 

 

Personvernerklæring  
 

 
Arkiv og journalføringsplikt 
Kvitsøy kommune har som offentlig virksomhet plikt til å journalføre all inngående og 
utgående post til og fra kommunen. Det vil si at alle henvendelser til kommunen og alle 
henvendelser fra kommunen arkiveres i kommunens arkivsystem og andre elektroniske 
datasystemer.  
 
Kommunens arkiver er offentlige og all post til og fra kommunen som arkiveres i kommunens 
saksarkiv publiseres på kommunens egen nettside. Personopplysninger sikres gjennom 
gradering av personopplysninger jf. Personopplysningsloven. 
 
Sikring av personvern 
Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne 
personopplysninger som er en viktig menneskerett. 
 
Som person med registrerte personopplysninger i et offentlig arkiv/fagsystem har du ulike 
rettigheter hjemlet i norsk personopplysningslov og i den europeiske personvernforordningen. 
Dette lovverket skal sikre ditt personvern. Kvitsøy kommune skal som offentlig virksomhet 
ivareta ditt personvern og informere deg om hvordan virksomheten behandler ulike typer 
personopplysninger. Kommunen skal også informere om hvilke rettigheter du har ovenfor 
dine egne eller ditt barns personopplysninger.  
 
Kvitsøy kommune har et personvernombud som kan kontaktes ved spørsmål eller 
henvendelser om personopplysninger og personvern. Personvernombudet arbeider for å hjelpe 
deg og sørge for at du kan føle deg trygg på at ditt personvern er ivaretatt. Enhver behandling 
av personopplysninger skal være lovlig og rettferdig. 
 
Personvernombud i Kvitsøy kommune er: 
 
Ida Haugerud Dahl 
Tlf: 51 73 63 08 
Mail: ida.haugerud.dahl@kvitsoy.kommune.no  
 
Personvernombudet er underlagt taushetsplikt og skal sikre dine personopplysninger jf. 
Personopplysningsloven § 18. 
 
Hva er personopplysninger? 
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. 
 
Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller 
politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller 
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dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i 
fagforeninger. 
 
Samtykke 
Personopplysninger om en person skal kun behandles etter samtykke fra vekommende. 
Samtykke regnes blant annet som opplysninger personen selv har sendt inn elektronisk eller i 
papirformat, muntlig overleverte opplysninger eller avkrysning på skjema. 
 
Enkelte personopplysninger kan behandles uten samtykke. Dette reguleres av gjeldende 
lovverk. 
 
Innhenting/overlevering av personopplysninger 
Personopplysninger innhentes i størst grad fra personen selv.  
 
Kvitsøy kommune har samarbeid om tjenesteområder med andre kommuner og 
interkommunale selskaper. Personopplysninger blir derfor innhentet/overlevert fra/til våre 
samarbeidskommuner og samarbeidsselskaper. Dette gjelder blant annet Randaberg 
kommune, Sandnes kommune, Stavanger kommune, Rennesøy kommune, Sola kommune, 
IVAR og Interkommunalt arkiv i Rogaland. 
 
Personopplysninger innhentes også fra offentlige registre som folkeregisteret og 
enhetsregisteret. 
 
Det innhentes/overleveres også personopplysninger fra/til andre offentlige enheter som til 
eksempel fylkeskommunen, sykehus, legekontorer og skatteetaten. 
 
Alle personopplysninger som innhentes eller overleveres fra/til Kvitsøy kommune er 
innhentet med personlig samtykke eller innhentes/overleveres med hjemmel i lovverk. 
 
Barns personvern og rettigheter 
Barns personopplysninger fortjener et særlig vern, ettersom barn kan være mindre bevisste på 
konsekvenser og de rettigheter de har når det gjelder behandling av personopplysninger. 
 
Det skal gis samtykke til behandling av personopplysninger om barn på lik linje som voksne. 
Aldersgrensen er 13 år for samtykke etter personvernforordningen artikkel 6. Det vil si at barn 
over 13 år selv kan gi samtykke eller ikke til behandling av sine egne personopplysninger. 
Frem til barnet er 13 år er det foreldre/foresatte som gir dette samtykket. 
 
Dine rettigheter 
Som person med personopplysninger som er registrert i våre arkiver og elektroniske 
datasystemer har du rettigheter knyttet opp mot dine egne eller ditt barns personopplysninger. 
 
Du har rett til innsyn i dine egne/ditt barns personopplysninger i offentlige arkiver.  
Retten til innsyn i egne personopplysninger reguleres av personopplysningsloven § 16 og § 
17. 
 
Du har også rett til at dine egne/ditt barns personopplysninger rettes eller slettes dersom du 
mener at personopplysningene: 
-Ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet med behandlingen  
-Er basert på samtykket og samtykket trekkes tilbake 



 

 

-Er blitt behandlet i strid med reglene 
-Har blitt samlet inn i forbindelse med barns bruk av nettjenester 
 
Retting og/eller sletting av personopplysninger kan kun utføres etter hjemmel i lovverk. 
Hvilket lovverk som regulerer dette er avhengig av typen personopplysninger som ønskes 
rettet og/eller slettet. 
 
Du kan kreve at dine egne/ditt barns personopplysninger skal begrenses. 
Personopplysningene skal da kun lagres og kan kun behandles: 
-Med den registrertes samtykke 
-For å forsvare et rettskrav 
-For å forsvare en annens rettigheter 
-For å ivareta viktige samfunnsinteresser 
 
Du har rett til å få personopplysninger overført. Det vil si at du kan ta med deg dine 
egne/ditt barns personopplysninger basert på samtykke til en annen virksomhet.  
 
Du kan også motsette deg behandling av dine egne/ditt barns personopplysninger. Dersom 
du velger å motsette deg behandling av dine personopplysninger skal virksomheten slutte å 
behandle personopplysningene. 
 
Alle forespørsler og krav om innsyn, retting, sletting, begrensning, overføring og motsettelse 
rettes til kommunens personvernombud. Vurderingen av innvilgelse eller avslag på 
forespørselen vurderes alltid opp mot gjeldende lovverk. Frist for tilbakemelding på 
forespørsler eller krav om egne/ditt barns personopplysninger er 1 mnd. (30 dager).  
 
Rett til å klage til datatilsynet 
Datatilsynet er et uavhengig administrativt forvaltningsorgan og fungerer som 
tilsynsmyndighet og klageinstans. 
 
Dersom du mener en offentlig virksomhet ikke oppfyller dine rettigheter om personvern er 
første steg å ta kontakt med virksomhetens personvernombud for hjelp. Dersom du har sendt 
en formell klage til den offentlige virksomheten og klagen ikke er tatt til følge, er det 
datatilsynet som er klageinstans.  
 
Klagen til datatilsynet må sendes inne 3 uker fra avslag på klage fra den offentlige 
virksomheten er mottatt.  
 
 


