
 

Personvernerklæring Telepensjonistenes Landsforbund (TPL) 

 

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles 

inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.  

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er leder av Landsforbundet, om ikke oppgaver er 

delegert.  

 

Medlemsregister  

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post 

adresse. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon 

knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til at 

informasjonen benyttes til eksempelvis adresselister for utsending av medlemsblad, 

nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm.  

 

Personopplysningene registreres i et felles medlemsregister. Informasjonen er tilgjengelig for 

medlemmene i Landsstyret. Lokalforeningenes tillitsvalgte har kun tilgang til informasjon om 

medlemmene i den enkelte lokalforening. Innsyn i hva som er registrert om det enkelte 

medlemmet kan fås ved henvendelse til et av medlemmene i Landsstyret eller ved henvendelse 

til de enkelte lokalforeningene. 

 

Informasjonen i medlemsregisteret benyttes også for rapportering av antall betalende 

medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. Denne rapporteringen 

omfatter kun antall medlemmer og inneholder ikke medlemmenes navn eller andre personlige 

opplysninger. 

 

Det er inngått en databehandleravtale med leverandøren av medlemsregisteret som bl.a. sikrer 

at de ikke kan dele personopplysninger med tredjepart uten at dette er skriftlig avtalt med oss. 

Noen slik avtale om deling av informasjon er ikke inngått. 

 

E-post  

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør 

derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post.  

 



 

Nyhetsbrev  

Som medlem hos oss vil du motta nyhetsbrev og annen informasjon. Slik informasjon sendes 

fra den lokalforening du er tilknyttet. Informasjonen sendes pr. epost eller SMS. For 

medlemmer som ikke har epost eller SMS, sendes informasjonen pr. post. Informasjonen om 

epostadresser, mobilnummer og postadresser hentes fra medlemsregisteret. 

For utsending av medlemsbladet Telepensjonisten lages for hvert nummer en liste med navn 

og postadresse som sendes trykkeriet for påføring av denne informasjonen på bladene.  

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)  

Nettstedet vårt (telepensjonistene.no) bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende 

og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre 

besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre 

at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.  

 

Påmelding kurs og arrangementer  

Informasjon om reiser og andre arrangementer gis via våre nettsider eller direkte via 

epost/SMS eller post. I tilknytning til slike arrangementer benyttes kontaktinformasjon fra 

medlemsregisteret.  Ved bestilling av reiser gjennom turoperatør vil kontaktinformasjonen 

kunne bli formidlet til turoperatøren.  


