
Pinsemenigheten Betanias retningslinjer for person-vern - versjon HMS

Pinsemenigheten Betania respekterer personvernet og derfor er vårt medlemsregister og nettsiden vår 
utviklet slik at ingen kan hente ut informasjon fra dem. Den som blir registrert hos oss, må selv gi fra seg 
informasjon som skal bli registrert. I forbindelse med barnevelsignelser/registrering av barn, kreves signatur 
av foreldre/foresatte.

HVILKEN INFORMASJON LAGRER VI?
Ved medlems-registrering vil vi be om:
Navn, adresse, personnummer, sivilstatus, familietilknytning, statsborgerskap, generell kontaktinformasjon 
og signatur.

Medlems-opplysninger lagres fysisk i arkiv-rom og digitalt i Cornerstone. Kun pastor og  sekretær har 
tilgang til opplysningene, som beskrevet i Internkontrollrutine IK-GDPR. Ta kontakt med oss på epost til 
betania.larvik@gmail.com, eller pastor, hvis du er registrert hos oss og ønsker internkontrollrutinen tilsendt i 
sin helhet, eventuelt oversikt over opplysninger om deg. 

Bruk av portrett-bilder må godkjennes av personen på bildet.

Ingen opplysninger sendes til eller lagres utenfor Norge.

I forbindelse med påmelding til turer, arrangement og bestillinger vil vi be om:
Navn, adresse, alder eller fødselsdato, generell kontaktinformasjon og annen relevant informasjon (f.eks. 
allergier m.v.)

HVORDAN BRUKES INFORMASJONEN?

Pinsemenigheten Betania vil aldri dele eller på noen måte gi videre informasjonen vi har mottatt fra deg til 
en 3. part, men en opplisting av alle medlemmers personnummer må hvert år sendes til Fylkesmannen i 
Vestfold for å bli «vasket» i Brønnøysundregistrene. Dette gjøres for å avdekke dobbeltregistreringer mot 
annet trossamfunn og danner grunnlag for utbetaling av statlig og kommunalt tilskudd. 

For øvrig vil vi bare benytte ditt navn og din epost-adresse når vi kommuniserer med deg, ved utsendelse av 
medlems-informasjon eller i påmeldings-lister til turer og arrangementer m.v.

Dersom du ønsker å slette dine oppføringer hos oss er det fullt mulig, men medlemsopplysninger kan vi ikke 
slette helt da vi er pålagt å arkivere disse eller overlevere til Statsarkivet som kirkebøker av historisk 
interesse. Opplysninger slettes digitalt ved hvert årsskifte og utskrift av registrerte opplysninger arkiveres i 
permer på avlåst arkivrom. 

HVILKE LOVER GJELDER?

Pinsemenigheten Betania er underlagt «Lov om trudomssamfunn og ymist anna» § 23 og § 25 med 
tilhørende forskrift § 11. Sammen med Personopplysningsloven av 14. april 200 nr. 31 og EUs forordning for
personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), regulerer hvordan menigheten skal behandle 
medlems- og personopplysninger. 

HVORDAN KONTAKTE PINSEMENIGHETEN BETANIA?

Du kan ringe 970 99 620 eller benytte epost-adressen betania.larvik@gmail.com for å komme i kontakt med 
oss.

Larvik den 10. september 2018


