
 

 

Personvernerklæring  

Hver gang du bruker et elektronisk skjema hos Oppdal kommune må du godkjenne vår 

personvernerklæring. Denne erklæringen gir deg informasjon om hvordan Oppdal kommune 

samler inn og bruker personopplysninger om deg. Når du oppgir dine personopplysninger skal 

du føle deg trygg på at disse opplysningene blir godt ivaretatt og ikke spredt videre.   

Personvern betyr at du har rett til å kunne bestemme over dine egne personopplysninger. 

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkelt person. Det betyr at for 

eksempel navn, alder, adresse og telefonnummer er personopplysninger hvis de kan knyttes 

kun til deg. Fødselsnummeret ditt er også en personopplysning. Det består av fødselsdatoen 

din (de seks første sifrene) og et personnummer (de fem siste sifrene).   

Personopplysningsloven skal beskytte deg mot at dine personopplysninger blir brukt på en 

måte som krenker ditt personvern. For at kommunen skal kunne bruke dine 

personopplysninger må du gi dem ditt samtykke, det vil si tillatelse. Ved å gjøre det tillater du 

at kommunen bruker og lagrer informasjon om deg. Alle personopplysninger vil kun bli brukt 

til å behandle søknaden du sender inn. Fødselsnummeret ditt vil aldri bli vist for andre.  

Opplysninger du fyller inn blir sendt til rådmannen i kommunen. Han er ansvarlig for 

behandlingen av dine personopplysninger. Det betyr at rådmannen bestemmer hva 

personopplysningene skal brukes til og hvorfor opplysningene samles inn.  Opplysninger du 

fyller inn gjør det mulig for kommunen å svare på søknaden din. Noen ganger blir du bedt om 

å fylle inn fødselsnummeret ditt. Dette er for at kommunen skal være sikker på at de sender 

riktig svar til riktig person.  

Opplysningene du har skrevet inn vil ikke bli tilgjengelig for kommunen/rådmannen(?) før du 

har sendt inn søknaden. Når du har valgt å sende inn søknaden har du samtidig godkjent at 

Oppdal kommune kan motta og lagre dine opplysninger. I personopplysningsloven står det at 

du når som helst kan be om å se opplysningene du har sendt inn. Dersom opplysninger er feil 

kan du be om at de blir rettet. Opplysninger skal slettes når det ikke lenger er nødvendig for 

det formålet som var tenkt.  

Dersom du ikke er enig i at personvernet ditt blir godt nok ivaretatt etter å ha lest denne 

personvernerklæringen kan du ikke bruke elektroniske skjemaer. Du må da ta kontakt med 

Oppdal kommune.  

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte: Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 

Oppdal. Telefon: 72 40 10 00. Epost: postmottak@oppdal.kommune.no.  
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