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Personvernerklæring SABU (Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening) 

Denne personvernerklæringen gjelder for SABU sine nettsteder, arrangementer og medlemsregister i 

SABU lokallag. SABU (org. no. 993 076 147) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som 

samles inn på sabu.no, fra lokallag som samles inn i medlemsregister via medlem.sabu.no og via 

påmeldinger til arrangementer vi har.  

Per tid benytter vi oss av:  

• Cornerstone (levert av Kommunion AS, org.nr 982 433 223) for håndtering av medlemslister 

og årsrapporter.  

• Pindena påmeldingssystem (org.nr 999 183 719) for påmelding og registrering til 

arrangementer og andre oppgaver som krever innhenting av personinformasjon. 

 

Personopplysninger som behandles 

Informasjon som innhentes for arrangementer: 

Det kan være noe ulik informasjon som innhentes ved ulike arrangementer, fordi vi har behov for å 

vite ulike ting som overnatting, allergier el. ved noen arrangementer, mens ved andre har vi ikke 

behov for dette. Ved de fleste arrangementer samler vi inn kontaktinformasjon til personene og evt. 

foresatte hvis påmeldte er under 18 år. Informasjon vi samler inn kan være noe slikt som dette: 

- Navn 

- Fødselsdato 

- Adresse 

- Mobilnummer 

- E-post 

- Matallergier 

- Kjønn 

- Lokallagstilhørighet 

Informasjon som innhentes for medlemsregisteret: 

SABU har et medlemsregister med medlemmer i våre lokallag rundt i Norge. Siden vi får støtte fra 

Fordelingsutvalget er vi pålagt å lagre følgende informasjon: 

- Navn 

- Adresse 

- E-post 

- Mobilnummer 

- Fødselsdato 

- Kjønn 

- Personnummer 

- Lokallagstilhørighet 

I tillegg sender vi månedlig ut et nyhetsbrev der vi samler inn eposter til de som ønsker dette. Det 

gjøres ved egen påmelding på sabu.no og i tillegg får alle lokallagsledere nyhetsbrevene.  

 

Hvordan informasjon innhentes? 

SABU samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider og eksterne nettsider med 

skjema. Også lokalt samles det inn informasjon via skjema på medlemssystemet sine sider, via 

medlem.sabu.no. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi 

personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til arrangementer eller lokale 

aktiviteter. 

Eksempel på skjema: 

- Påmeldingsskjema til arrangementer 
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- Innmelding i et av våre lokallag, gjøres ofte vi epost eller andre metoder i de lokale lagene 

- Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post 

 

Formålet med informasjonen som innhentes 

- For å kunne gi tilgang til våre arrangementer og lokallag 

- For å kunne sende relevant informasjon 

- For å kunne gi deg riktig overnattingsmuligheter og mat på våre arrangementer 

- For å kunne søke offentlig støtte til SABU og SABU’s lokallag basert på medlemstallet i SABU’s 

lokallag. 

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes. Profilene baseres kun på 

informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter. 

 

Hvordan lagres informasjonen? 

Informasjon innhentet gjennom lokallag til medlemsregisteret, lagres i elektronisk database i 

eksternt elektronisk medlemssystem.  

Informasjon innhentet for arrangementer lagres i database på hos gjeldende påmeldingssystem i 

bruk. I tillegg lagres det i excel-filer i skylagring og på datamaskinene til de ansatte i SABU. 

 

Hvordan slettes opplysningene? 

Personlig informasjon som gis i forbindelse med påmelding til turer/arrangementer som vi ikke er 

pålagt å lagre vil bli slettet i løpet av en måned etter gjennomført arrangement. Eksempel på slik 

informasjon er allergier, diettpreferanser, andre medisinske opplysninger, kopi av pass, passnummer 

etc. 

Medlemsopplysninger og deltakerlister for personer vi har mottatt støtte for fra fordelingsutvalget vil 

ikke bli slettet så lenge vi er lovpålagt å oppbevare dem, dette er per tid i minimum 5 år.  

Ønsker du å vite hva som er lagret om deg, og om noe av det kan slettes, ta kontakt på f.eks. mail, 

post@sabu.no 

 

Utlevering av informasjon til tredjepart? 

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men SABU kan bruke eksterne 

leverandører til å levere hele eller deler av nettsiden og påmeldingsløsninger. Slike leverandører kan 

ha tilgang til og behandle personopplysninger på vegne av SABU. 

 

Rettigheter 

Som bruker av SABU sine nettsider og deltaker på våre arrangementer har du rett til å kreve innsyn i 

personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, 

sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til 

personopplysningsloven. 
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Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke 

samtykket tilbake. 

Dersom du mener at SABU ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, 

må du gjerne ta kontakt med oss. Du har også rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. 

Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på 

www.datatilsynet.no. 

Kontaktinformasjon 

www.sabu.no 
post@sabu.no 
32 16 16 70 
 
Røyseveien 41, 3530 RØYSE 
org.nr: 993 076 147 
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