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Personvernerklæring for Glåmdal sekretariat IKS.
Glåmdal sekretariat IKS tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for
at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.
Personopplysningene blir behandlet etter aktuelle lover og regelverk som personopplysningsloven,
personvernforordningen, offentligloven og forvaltningsloven. I denne personvernerklæringen gir vi
deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter
du har.
Hvordan får Glåmdal sekretariat IKS opplysninger om deg?
Vi kan få opplysninger om deg når du (eller andre) sender oss en henvendelse, gjennom
rapportering fra kommunen eller revisor, eller om opplysningene hentes fra offentlige nettsider.
Som eksempel kan det være følgende opplysninger: Navn, alder, bostedsadresse, epostadresse og
telefonnummer.
Grunnprinsipper
Det er flere grunnleggende prinsipper som gjelder for hvordan vi skal håndtere dine
personopplysninger. De skal:
 behandles lovlig, rettferdig, korrekt og med åpenhet
 kun brukes til de formål de er samlet inn for
 være oppdaterte
Formål med behandlingen av personopplysninger
Utføre sekretariatsoppgaver for kontrollutvalgene. Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og
tilsyn med forvaltningen og sekretariatet skal blant annet sørge for at kontrollutvalgets saker er
forsvarlig utredet og forberedt.
Glåmdal sekretariat IKS behandler også personopplysninger i egenskap av å være et
interkommunalt selskap (administrativt).
Grunnlaget for at vi kan behandle personopplysningene dine
 Må ha et rettslig grunnlag.
 Samtykke fra deg eller at vi skal oppfylle en avtale med deg.
 Det kan også være nødvendig for at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse eller utøve
offentlig myndighet.
Når det gjelder samtykke du har gitt, har du rett til å trekke dette tilbake når som helst. Du har også
rett til å protestere mot behandlingen i enkelte tilfeller. Se personopplysningsloven og
personvernforordningen artikkel 6-11 og 21.
Dine rettigheter
 Rett til å få korrigert uriktige eller ufullstendige personopplysninger
 Innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg, og informasjon om behandlingen av
personopplysningene.
Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog,
Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes
Organisasjonsnr. 989 541 471
www.gs-iks.no

Postadresse: Postboks 900, 2226 Kongsvinger
Besøksadresse: Fjellgata 4, Kongsvinger
Telefon: 977 36 379
E-mail: TorgunM.Bakken@gs-iks.no





Rett til begrenset behandling, det vil si at personopplysningene fortsatt blir lagret, men at
mulighetene for videre bruk og behandling blir begrensede.
Dataportabilitet, at du kan be om at vi overfører dine personopplysningene til andre. Men
denne retten gjelder blant annet ikke dersom vi behandler personopplysningene dine for å
utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller vi utøver offentlig myndighet.
Rett til å få slettet dine personopplysninger. Retten til sletting er ikke en ubetinget rett, og
hvorvidt du har rett til sletting må vurderes i lys av personopplysningsloven og
personvernforordningen.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel
12, 15,16,17,18 og 20.
Protokoll over behandling av personopplysninger
Glåmdal sekretariat IKS er pliktige til å føre protokoll over alle behandlinger av
personopplysninger.
Hvem deler vi dine personopplysninger med?
Alle arkivverdige dokumenter blir journalført i offentlig postjournal. Opplysninger som er unntatt
fra offentlighet med hjemmel i lov, vil kun være tilgjengelige for ansvarlig saksbehandler og
eventuelle parter i saken. Vi deler opplysningene i forskjellig grad med kontrollutvalget,
kommunen, fylkesmann og andre i den utstrekning som er nødvendig for å utføre våre oppgaver.
Hvor lenge lagrer vi opplysningene?
Det er Arkivloven, forskrift om arkiv og Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige
bestemmelser om behandling av offentlige arkiver som regulerer arkiveringen.
Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling
Vi vil påse at dine personopplysninger er godt teknisk sikret. Vi vil også ta hensyn til den risikoen
som behandlingen kan ha for deg. Det er skrevet databehandleravtaler med våre systemleverandører
og andre samarbeidspartnere som behandler personopplysninger på vegne av oss.
Nevnte plikter fremgår av personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 24, 25 og
28.
Klage til Datatilsynet
Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller
hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over
behandlingen. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.
Kontaktopplysninger
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine
rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:
Kontaktperson: Torgun M. Bakken
Telefonnummer: 97736379
E-postadresse: torgunm.bakken@gs-iks.no
Adresse: Glåmdal sekretariat IKS, Fjellgata 4, 2212 Kongsvinger
Dette er en kortfattet personvernerklæring med hovedregler. Dersom det er motstrid mellom den og
personvernlovgivningen eller annet regelverk, har sistnevnte forrang.
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