Personvernerklæring for
Kodeklubben Hadeland

Introduksjon
Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan Kodeklubben Hadeland samler inn og
bruker personopplysninger. Dette er personopplysninger vi mottar om deltagere på kodeklubben
(inkl. foresatte og/eller verge) og om de frivillige.
Erklæringen omhandler ansvaret til denne kodeklubben. For opplysninger om retningslinjene for
personvern for Lær Kidsa Koding, henviser vi til https://kidsakoder.no.
Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte relaterer seg til en identifisert
eller identifiserbar fysisk person.
Kodeklubben Hadeland (heretter også omtalt som ”kodeklubben” eller ”vi”) har lokale
aktiviteter og arrangementer.
All påmelding og lagring av opplysninger skal skje via https://kodeklubbenhadeland.no og i
samsvar med gjeldende personvernlovgivning og denne personvernerklæringen.
Alle som vi oppbevarer opplysninger om har til enhver tid rett til grunnleggende informasjon om
behandlingene som skjer av opplysningene om dem. De registrerte har rett til å kreve innsyn,
retting eller sletting av personopplysningene. De registrerte kan videre rette innsigelse mot
behandlingen og har rett til å kreve dataportabilitet.

Kort om Lær Kidsa Koding
Lær Kidsa Koding (“LKK”) er en frivillig non-profit bevegelse og et løst organisert frivillig nettverk
av engasjerte mennesker og kodeklubber som jobber for å lære barn om IT og programmering.
Kodeklubben Hadeland er en del av Lær Kidsa Koding.

Lær Kidsa Koding ønsker i gjennom ulike tiltak og satsingsområder å være en arena for
samspill, engasjement og lokale muligheter. LKK arbeider for at barn og unge skal forstå og
beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Målet er å øke den allmenne forståelse av
informasjonsteknologi, og bidra til rekruttering i IT yrkene og realfagene.
LKK ønsker å gi barna en mulighet til å lære mer om programmering i et trygt og sikkert
læringsmiljø, uavhengig av alder og bosted.

Verdier
Vår personvernerklæring underbygger vår forpliktelse til å overholde våre grunnverdier:
·
·
·
·
·

Ha en positiv og konstruktiv holdning til myndigheter og andre aktører.
Legge vekt på et raust og konstruktivt miljø. I meningsutvekslinger skal vi holde oss til saklig
argumentasjon.
Nøytrale når det gjelder partipolitikk og valg av plattform og teknologi.
Deltagere i samme prosjektet, som privatpersoner og ikke som representanter for
organisasjonen vi tilhører. Vi bringer perspektiver fra våre respektive miljøer.
Opptatt av likestilling og like muligheter, ønsker å være et reelt tilbud til alle.

For mer informasjon om Lær Kidsa Koding, og oppdateringer av denne informasjonen, henviser
vi til https://kidsakoder.no/om-lkk.

Hva slags opplysninger samler vi inn og hva brukes
disse opplysningene til?
Kodeklubben Hadeland samler inn personopplysninger i de sammenhengene som er
beskrevet under.

1. Deltakere
Hvilke opplysninger vi samler inn
Kodeklubben Hadeland samler inn opplysninger som du gir oss når det skjer en påmelding til
kodeklubben. Denne informasjonen vil innebære barnets navn (for-og etternavn), fødselsår,

skoletilknytning, samt foresattes kontaktinformasjon (herunder foresattes adresse,
e-postadresse og telefonnummer).
Vårt mål er å samle inn minst mulig informasjon om deltakerne som deltar på kodeklubben. Det
opprettes ingen brukerkonto eller lignende på deltakerne, kun på hovedkontoinnehaver.
Rettslig grunnlag og formålet for behandlingen
Kodeklubben Hadeland sin behandling av personopplysningene er nødvendig for å
gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse om deltagelse på vårt arrangement.
Opplysningene brukes for å følge opp din forespørsel om deltagelse på kodeklubben, inkludert
å bekrefte ledig plass og kommunisere videre detaljer om arrangementet og enkle
undersøkelser i etterkant av arrangement. Opplysningene gir oss grunnleggende informasjon
om barnet som er nødvendig for tilrettelegging og forberedelser av kodeklubbene, samt en
mulighet til å kommunisere med de ansvarlige dersom det skulle bli nødvendig.
En mindreårig kan ikke selv foreta rettslige handlinger, herunder å samtykke til behandling av
personopplysninger. Dersom barnet er under 13 år, skal påmelding av barnet alltid skje med
samtykke fra foresatte eller verge jf. Vergemålsloven.

2. Frivillige i kodeklubben
Hva slags opplysninger vi samler inn
Kodeklubben Hadeland samler inn opplysninger om deg når du henvender deg til oss via våre
godkjente kanaler i anledning av å bidra/assistere som frivillig på kodeklubben. Vi samler inn din
e-postadresse, ditt navn (for-og etternavn) samt ytterligere informasjon du som frivillig ønsker å
meddele oss.
Rettslig grunnlag og formålet for behandlingen
Vi samler inn opplysningene for å oppfylle en avtale om frivillighetsarbeid. Hensikten er å bygge
en relasjon med deg, inkludert å tilrettelegge for og veilede deg i ditt frivillige arbeid for
Kodeklubben Hadeland. Opplysningene som mottas benyttes til kommunikasjon, ettersom vi
ønsker å muliggjøre en dialog med enkeltpersonene som viser interesse for vårt arbeid.
Vi har samtidig en interesse av å vite hvilke frivillige som er aktive.

Generelt om håndtering av personopplysninger
Nyhetsbrev
Vi forbeholder oss retten til å sende deg nyhetsoppdateringer ca. 5 ganger per år. Hensikten er
å gi deg informasjon i samsvar med kodeklubbens ideelle formål. Innholdet i nyhetsbrevene er
knyttet til Kodeklubben Hadeland og arbeidet som gjøres internt, og er relevant i forhold til
kodeklubbens drift og organisering. Du kan til enhver tid velge å reservere deg mot å motta
nyhetsbrevene.

Særlige hensyn vedrørende barn og påmelding ved oppmøte
I de tilfeller hvor det skjer påmelding ved oppmøte, ansikt-til-ansikt, må barnet kunne vise til og
kunne bekrefte at hans/hennes alder er over 13 år. Foresatte eller verge som er til stede kan
bekrefte barnets alder og således melde barnet på. Ved slik felt-påmelding skal informasjon om
deltaker registreres på nettbrett eller papirskjema. Vedkommende skal få tilstrekkelig
informasjon om behandlingen av personopplysninger i henhold til denne
personvernerklæringen, så lenge det ikke viser seg umulig eller krever uforholdsmessig stor
innsats å gi all påkrevd informasjon når opplysningene hentes inn, i disse tilfellene skal det
heller henvises til det stedet hvor den utfyllende informasjonen finnes.

Deling av personopplysninger
E-postlister som vi har utarbeidet og oppbevarer i samsvar med relevant lovgivning og denne
personvernerklæringen, vil ikke under noen omstendighet deles med andre sammenlignbare
organisasjoner med tilsvarende ideelt formål. Kodeklubben vil ikke dele eller utlevere
opplysninger med andre profesjonelle aktører med mindre eksplisitt samtykke er innhentet.
Dersom en utlevering finner sted vil vi sikre at aktørene, som utleveringen gjøres til, garanterer
deg de samme rettighetene som er fremsatt under denne personvernerklæringen i henhold til
behandlingen av personopplysningene. Dette inkluderer retten til å bli informert om utleveringen
og dine rettigheter hva angår opplysningene som er holdt.

Oppbevaring og lagring av personlige opplysninger
Vi vil beholde personopplysningene for en periode som er i overensstemmelse med det
originale formålet bak innhentingen. Etter at formålet er oppnådd og avtalen er oppfylt, et
eventuelt samtykke trekkes tilbake eller at fastsatt tidsfrist er ute, vil alle personopplysninger bli
slettet eller anonymisert.
Personopplysninger som er samlet inn og kan knyttes til deltakere på våre kodeklubber skal
slettes umiddelbart etter avsluttet arrangement.

Beskyttelse og sikkerhet
Kodeklubben Hadeland behandler personopplysninger på en sikker måte etter gjeldende
anbefalinger og retningslinjer. På den måte kan barn og foresatte være trygge på at
informasjonen ikke kommer på avveie.

Dine rettigheter
Alle som vi oppbevarer opplysninger om har rett til grunnleggende informasjon om
behandlingene som skjer av personopplysningene. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller
sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du kan videre rette innsigelse mot
behandlingen og har rett til å kreve dataportabilitet.
Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og Kodeklubben Hadeland vil svare deg så
fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med dine rettigheter etter
gjeldende personvernlovgivning, så har du rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet,
Datatilsynet.

Jurisdiksjon og lovvalg
Enhver tvist eller konflikt som oppstår mellom den registrerte og Kodeklubben Hadeland i
henhold til kodeklubbens personopplysnings behandlingsaktiviteter skal forsøkes løst gjennom
forhandlinger.
Dersom slike forhandlinger mislykkes eller at en av partene krever det skal tvisten tolkes i
samsvar med norsk lovgivning og en eventuell sak skal føres for norske domstoler.

Oppdateringer
I enkelte tilfeller kan det være aktuelt for oss å revidere denne personvernerklæringen. Vi
forbeholder oss retten til å endre eller bytte ut denne erklæringen til ethvert tidspunkt ved å
legge ut en oppdatert personvernerklæring. Dersom endringen er av særlig betydning vil vi gi en
tydelig beskjed om dette via våre nettsider eller ved å sende en e-post til de berørte.
Vi oppfordrer samtidig alle til å periodevis å sjekke denne personvernerklæringen for å holde
seg oppdatert hva angår innsamling, behandling og lagring av personopplysninger.

Kontaktpunkt
I Kodeklubben Hadeland ønsker vi å tilrettelegge for transparent behandling av
personopplysninger og å ta digital sikkerhet på alvor.
Ved spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller om personvern for øvrig,
vennligst kontakt oss på e-postadresse post@kodeklubbenhadeland.no.
Vi anbefaler å ikke sende sensitive opplysninger på e-post.

