Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som
samles inn for å utøve våre tjenester overfor menigheter, misjonærer, givere og andre vi
jobber med.
Behandlingsansvarlig i organisasjonen er Generalsekretær om ikke oppgaver er delegert.
Delegeringen omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret. Henvendelser for innsyn, retting,
sletting og flytting (dataportabilitet) av personopplysninger kan gjøres til
post@pinsemisjonen.no, som også kan ta imot henvendelser om sletting av bilder/video.

Misjonærer
Fra pinsebevegelsens misjonærer innhenter vi opplysninger om navn, kjønn,
kontaktinformasjon, personnr, arbeidsgiver/utsendermenighet, familie og pårørende,
tjenestens innhold og samarbeidspartner i landet hovedsakelig gjennom
«Registreringsskjema for misjonær», som misjonæren frivillig fyller ut og returnerer til oss.
Dette gjør vi for at vi skal kunne ivareta misjonæren og vedkommendes familie på en god
måte. Som et nasjonalt misjonskontor assisterer vi lokale kirker i deres personalsaker når
det kommer til misjonærer. I skjemaet innhenter vi samtykke til at vi bruker
opplysningene til å sende relevant informasjon og i saker hvor Pinsemisjonen bistår
misjonæren. Vi innhenter også samtykke om å dele navn og e-postadresse med avisen
Korsets Seier, som sender en gratis elektronisk utgave av avisen til alle misjonærer
ukentlig. For deg som er utdannet og/eller jobber som lærer, ber vi om samtykke til å dele
ditt navn og postadresse med Lærernes Misjonsforbund, som gir deg gratis
misjonærmedlemskap i perioden du er ute i tjeneste. Ellers deles ikke opplysningene med
andre uten evt innhenting av samtykke til dette. Opplysningene lagres i egne mapper på
Sharepoint som er passordbeskyttet og hvor kun ledelsen og administrasjonskonsulent har
tilgang. Navn og e-postadresser lagres dessuten i Mailchimp.
Det innhentes også nødvendige opplysninger i forbindelse med innmelding i
forsikringsordningen vi har hos Knif Forsikring. Navn, land og antall måneder blir delt
med Knif Forsikring for at de skal ha oversikt over hvem som til enhver tid er forsikret.
Da vi ser på informasjon om pinsebevegelsens misjonærer som verdi av historisk karakter,
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bevares alle misjonærregister med navn, land, utsendermenighet og kontaktinformasjon.
Det samme gjelder annen informasjon og dokumentasjon av historisk interesse. Andre
personopplysninger slettes 5 år etter avsluttet tjeneste.
For søkere til Pinsemisjonens skolefond, lagres informasjon om navn, adresse, telefon, epost-adresse, utsendermenighet og kontaktinformasjon til denne, navn og fødselsnr på
barn det søkes for samt utbetalingsinformasjon som kontonr, kontomottakers navn og
adresse.

Givere
Når vi mottar gaver til arbeidet lagrer vi navn, kontaktinformasjon, personnr (dersom
dette er oppgitt), beløp og formål hos vår databehandler Solidus. Dette gir giveren
mulighet til å få skattefradrag på gaver og dessuten motta nyhetsbrev fire ganger i året om
hva pengene går til (dersom de er registrert under vårt partnerkonsept). Når en giver gir
beskjed om at vedkommende ikke ønsker å stå oppført i vårt register, anonymiserer eller
sletter vi disse opplysningene. Giver kan også reservere seg fra å motta nyhetsbrev.
Ved registrering av avtalegiro innhenter vi samtykke om å sende inntil fire nyhetsbrev i
året for å oppdatere giveren på hva de er med å støtte.

Frivillige (Styremedlemmer, regionsekretærer, landutvalgsmedlemmer o.l.)
Vi lagrer nødvendige opplysninger om frivillige i organisasjonen som navn, adresse,
telefonnummer og e-postadresse for å kunne kommunisere og komme med relevant
informasjon. I tillegg lagrer vi kontonummer for dem som krever refusjon for utlegg i
forbindelse med tjenesten. Opplysningene slettes 5 år etter avsluttet tjeneste, med unntak
av navn, stilling/rolle og tidsperiode, som beholdes pga historisk verdi.

Ansatte og arbeidssøkere
Pinsemisjonen behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og
personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn og
opplysninger knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av arbeidet.
Personopplysninger, CV og søknad til ansatte blir lagret i egne mapper på Sharepoint som
er passordbeskyttet og hvor kun ledelsen og administrasjonskonsulent har tilgang, i inntil
5 år etter at vedkommende sluttet i stillingen. Opplysninger om navn, stilling og
ansettelsesperiode beholdes som historisk verdi, mens resterende personopplysninger, CV
og søknad på søkere til stillinger blir lagret i 1 år før de slettes.
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Kopi av pass
I noen sammenhenger ber vi om kopi av pass i forbindelse med planlegging og booking av
reiser, hovedsakelig fra ansatte og frivillige. Dette slettes ett år etter endt tjeneste.

Påmelding konferanser og andre arrangementer
Via vår nettside/checkin er det mulig å melde seg på konferanser. I tilknytning til dette
samler vi informasjon som navn, kontaktopplysninger og allergier. Disse
personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet.
Personopplysningene vil slettes ett år etter endt konferanse. Vi innhenter egne samtykker
for å motta invitasjon til nye arrangementer. Vi innhenter også samtykke for å kunne
sende informasjon om arrangementet på sms/e-post.

Kamera i porttelefon og i lokalene
Ved inngangspartiet på gateplan er det montert et kamera som aktiveres når man ringer
på dørklokka. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet. Det er
også montert overvåkningskameraer inne i lokalet. Disse aktiveres ved utløsning av alarm.
Det er NOKAS som lagrer bildene, og de slettes etter 7 dager.

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. Om vi mottar en slik e-post, behandler
vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt 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.

post@pinsemisjonen.no
Pinsemisjonen, PB 6647 St. Olavsplass, 0129 Oslo
47454554
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