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Innledning
Behandlingsansvar
echo Karriere er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv
bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter
til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene echo
Karriere er behandlingsansvarlig for. echo Karriere må ikke forveksles med echo –
linjeforeningen for informatikk. De er selvstendig fra echo Karriere.
Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort,
kan du kontakte oss på kontakt@echokarriere.no eller direkte til webansvarlig på
webmaster@echokarriere.no.

Personvernombud
echo Karriere har ikke plikt til å opprette ombud ut ifra vurderinger gjort med informasjon
fra Datatilsynet. Vi behandler ikke data angående: etnisk bakgrunn, politiske ståsted,
religion, medlemskap i fagforening, genetiske data, biometriske data for å identifisere
personer, helseopplysninger eller opplysninger om seksuell legning.

Når samler echo Karriere inn personopplysninger?
Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har sendt oss en henvendelse eller klage
Du praktiserer rettighetene dine i henhold til GDPR
Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
Du er på vår mail liste
Du har registrert deg på våre tjenester
Du har bestilt plass på karrieredag
Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse
Du besøker våre tjenester
Du kontakter oss på epost eller kontaktskjema
Aktivt sender inn data i ulike skjemaer.
Listen kan utvides i fremtiden, eller hvis vi oppdager mangler.

echo Karriere har i dag en IKT-driftsmodell der vi hovedsakelig benytter oss av tjenester
fra andre leverandører. Disse leverandørene er hovedsakelig lokalisert i USA. I enkelte
tilfeller kan også en CDN benyttet.
Hovedsakelig benytter vi oss av:
Formcarry – Lagring av data som du aktivt sender inn til oss, f.eks bruker kontaktskjema
eller påmelding. Data lagres i USA, og kan dermed også være underlagt amerikanske
regler.
Google – Lagring av brukerdata, e-post, selskap basert i USA.
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Besøk på våre nettsider
Bruk av informasjonskapsler (kjent som cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned
en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på
nettsiden vår skal fungere. echo Karriere vil dessuten i fremtiden bruke
informasjonskapsler for å analysere bruken av våre nettsider. Vi vil i fremtiden komme
med en informasjonskapselerklæring, men per dags dato benytter ikke vi oss av
informasjonskapsler.

Statistikk
Vi benytter oss av Vercel og GitHub som hosting av våre nettsider. Vi får ikke noe direkte
statistikk av brukermassen vår fra disse tjenestene. Vi kan motta statistikk fra våre
sosiale medier som Instagram, LinkedIn og Facebook. Denne kan brukes for å tilpasse
reklame hvis vi kjøper dette.

Andre behandlinger av personopplysninger
E-post
Tar du kontakt med oss på e-post blir informasjon som din e-post adresse, og informasjon
du forteller oss lagret.

Kontaktskjema
Tar du kontakt via et kontaktskjema blir opplysningene du oppgir lagret, samt klokkeslett.
Vi benytter e-posten for å gi relevant informasjon.

Påmelding
Benytter du deg av påmeldingsskjema blir opplysningene du oppgir lagret, samt
klokkeslett. Vi benytter e-posten for å gi relevant informasjon.

Videreformidling
echo Karriere vil ikke videreformidle informasjon til andre enn det som står oppført i
erklæringen med unntak av:
•
•

Dette er lovpålagt, eller
Du som bruker, har godtatt dette eksplisitt

Dine rettigheter
Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til kontakt@echokarriere.no eller
brev til:
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ECHO KARRIERE
c/o echo - Linjeforeningen for informatikk
Postboks 7803
5020 BERGEN
Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned. Det er gratis å
utøve dine rettigheter.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ønsker du å praktisere
denne retten, benytt dette skjemaet:
https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/dokumenter-pdfer-skjema-ol/skjemamaler/innsynsskjema_2018.pdf

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på
bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av
opplysninger om deg.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan
du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i
personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du
allerede har etablert med oss. Du kan også klage til Datatilsynet.
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Utdypende informasjon om dine rettigheter
For mer utdypende informasjon om dine rettigheter, sjekk ut
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/

Endring av personvernerklæring
echo Karriere kan til enhver tid endre denne personvernerklæringen ved å publisere en
revidert versjon på denne siden.
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