Personvernerklæring
Når du svarer på spørsmål i skjemaet, vil Røde Kors behandle personopplysningene om deg. Nedenfor gir vi en
beskrivelse av hvordan vi håndterer personopplysninger og dine rettigheter knyttet til behandlingen av
personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Norges Røde Kors ved generalsekretær Bernt G.
Apeland.
Kontaktinformasjonen til Røde Kors er:
Adresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo
E-post: post@redcross.no
Telefon: (+47) 22 05 40 00
Organisasjonsnummer: 864 139 442
For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kontakt vårt personvernombud
på personvernombud@redcross.no
Utlevering av personopplysninger til andre
Personopplysningene verken selges eller overleveres til tredjepart. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til
andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Røde Kors bruker Microsoft til å samle inn,
lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å
ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Se personvernerklæringen til Microsoft: Microsofts
personvernerklæring – Microsoft-personvern

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for de formål som personopplysningene ble
samlet inn for. Dette betyr at Forms-skjemaet slettes etter at opplysningene er behandlet til de formål som er
oppgitt i skjemaet.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn i, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre
rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan
lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine
rettigheter, send en henvendelse til personvernombud@redcross.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort
som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere
informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir
tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi
på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Vi anmoder deg imidlertid om å
kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels kan oppklare eventuelle misforståelser.

