Personvernpolicy
1. Innledning
a) Les denne personvernpolicyen nøye. Den er en vesentlig del av avtalen mellom deg
(også kalt «bruker») og Norsk Kompetanseregister AS (også kalt «selskapet»), adresse:
Fornebuveien 37, 1366 Lysaker, organisasjonsnummer 981 034 309.
b) Personvernpolicyen beskriver selskapets retningslinjer for behandling av
personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som identifiserer deg spesifikt som
person, og gir informasjon om aktivitetene dine, blant annet bruk av tjenesten vår som er
direkte knyttet til personlig identifiserbar informasjon.
c) Ved å registrere deg i tjenesten godtar du personvernpolicyen og gir ditt samtykke til
innsamling, oppbevaring, bruk og utlevering av personopplysninger i henhold til denne
personvernpolicyen og gjeldende lovgivning. Du kan trekke tilbake samtykket og be om at
personopplysningene dine slettes ved å kontakte Norsk Kompetanseregister.
d) Tilgang: Den gjeldende lovgivningen gir deg rett til å se hvilke personopplysninger vi har
om deg. Du kan be om å få innsyn i disse opplysningene ved å ta kontakt med oss. Du kan
få innsyn til personopplysningene som er lagret på profilen din som beskrevet ovenfor.
2. Innsamling
a) Databasen (registeret) til Norsk Kompetanseregister vil bli opprettet basert på
henvendelser:
1. fra deg i form av forespørsler du sender til selskapet. Selskapets administrator (også
kalt «admin») kontrollerer forespørselen og oppdaterer registeret i henhold til
henvendelsen din hvis den godkjennes.
2. fra kursholdere og skoler, som kan be selskapet om å oppdatere registeret.
Henvendelsen vil gjelde personer som deltar på kurset, og hvilken type kursbevis
eller opplæring vedkommende har gjennomført. Admin oppdaterer registeret etter
godkjenning.
b) Når du registrerer deg i tjenesten, vil vi be om de opplysninger som er nødvendige for
kompetanseregisteret.
c) Vi bruker ikke cookies eller tilsvarende teknologi for å samle inn personopplysninger.
3. Bruk
a) Vi kan bruke personopplysningene dine til følgende formål:
1. Opplysningene vil være synlige for deg selv som bevisinnehaver.
2. Opplysningene vil være synlige for arbeidsgiver(e) eller selskaper etter at du har gitt
ditt samtykke for det/de aktuelle selskapet/selskapene.
3. Opplysninger som gis av en skole/kursholder, vil være synlige for
skolen/kursholderen selv.
4. Selskapets admin vil ha tilgang til all informasjon i registeret.
5. I tillegg kan du som bruker oppdatere private opplysninger (førerkort, CV, kursbevis
osv.).
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b) Selskapets tjenestetilbud innebefatter:
1. registrering, opprettelse, håndtering og vedlikehold av konto
2. behandling av henvendelser fra bruker og drift av tjenesten
3. analysere og forstå publikum med det formål å forbedre tjenesten
4. forebygge, avdekke og undersøke potensielt forbudte og straffbare aktiviteter,
herunder svindel
5. undersøke og/eller forfølge brudd på personvernpolicyen og beskytte interessene
våre knyttet til drift og lovfestede rettigheter
4. Utlevering
a) Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjepart med mindre gjeldende lovgivning krever
det.
Vi utveksler ikke personopplysninger med selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner
utenfor selskapet bortsett fra
1. med ditt samtykke: vi utveksler personopplysninger med selskaper, organisasjoner
og enkeltpersoner utenfor selskapet dersom vi har ditt samtykke til å gjøre det. Vi
krever aktivt samtykke ved utveksling av sensitive personopplysninger.
2. for ekstern behandling: vi gir våre tilknyttede parter og andre betrodde foretak eller
personer personopplysninger for at de skal behandle dem for oss, basert på våre
instruksjoner og i samsvar med vår personvernpolicy og eventuelle andre relevante
tiltak knyttet til taushetsplikt og sikkerhet.
3. av juridiske hensyn: vi utveksler personopplysninger med selskaper, organisasjoner
og enkeltpersoner utenfor selskapet dersom vi i god tro mener at tilgang, bruk,
bevaring eller utlevering av slike opplysninger er nødvendig for å
I.
oppfylle gjeldende lovverk, forskrift, juridisk prosess eller rettskraftig
myndighetskrav
II.
håndheve gjeldende lovverk, herunder undersøkelse av potensielle overtredelser
III.
avdekke, forebygge eller på annen måte håndtere svindel, sikkerhet eller
tekniske problemer
IV.
beskytte rettigheter, eiendom og sikkerhet til brukerne våre og allmennheten, slik
loven krever eller tillater.
b) Dersom selskapet blir gjenstand for sammenslåing, oppkjøp eller salg av eiendeler, vil vi
likevel sørge for at alle personopplysninger holdes konfidensielle og varsle berørte brukere
før personopplysninger overføres eller blir omfattet av en annen personvernpolicy.
c) Vi kan hyre andre selskaper til å utføre visse forretningsrelaterte funksjoner som
håndtering av betaling på våre vegne. Vår betalingspartner kan be deg om visse
personopplysninger (f.eks. gyldig ID, juridisk navn, adresse, fødselsdato og
bankopplysninger) for å kunne foreta betaling via partnerens finansinstitusjoner og overholde
gjeldende lover og forskrifter. Betalingspartneren kan også kommunisere direkte med deg
ved eventuelle problemer knyttet til betaling. Enhver informasjon du gir slik tredjepart, er
konfidensiell og kan kun brukes til det tiltenkte formålet.
5. Tredjeparts tjenester
a) Vi verken selger, leier ut eller utveksler brukernes personopplysninger til tredjepart.
b) Tjenesten vår kan inneholde lenker til og fra tredjeparts nettsider, apper eller andre
tjenester (herunder sosiale medier). Følger du en lenke til en av disse, må du være
oppmerksom på at slike nettsider kan ha egne retningslinjer for personvern. Vi er ikke
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ansvarlige for slike retningslinjer eller eventuell innsamling, bruk eller utlevering av
personopplysninger i den forbindelse. Kontroller tredjeparts retningslinjer før du utleverer
personopplysninger til dennes tjenester.
c) Når vi benytter tredjepartsleverandører for å utføre visse tjenester på våre vegne, som
hosting av nettsiden eller applikasjonen, analytiske tjenester eller andre tjenester, kan slike
tredjepartsleverandører samle inn eller få tilgang til informasjon om deg (blant annet
automatisk innsamlet informasjon via sporingsteknologi). Merk at vi og/eller leverandørene
våre kan lagre denne informasjonen og utveksle den med tredjepart dersom det er
nødvendig for å tilby deg tjenester.
6. Datalagring, sikkerhet og overføring over landegrensene
a) Vi tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert
tilgang, endring, utlevering eller sletting. Tjenesten inneholder sikkerhetsfunksjoner som
beskytter personopplysningene dine.
b) Direkte tilgang til personopplysningene dine er kun tillatt for oss og personer vi har
godkjent, som er involvert i vedlikehold av tjenesten. Disse vil holde personopplysningene
dine strengt konfidensielle og hindre uautorisert tilgang fra uvedkommende.
c) Merk at tjenesten vår (og personopplysningene dine) kan bli lagret på en server utenfor
hjemlandet ditt. Når du gir oss personopplysninger, samtykker du i overføring til utlandet
innenfor grensene for bruk av slike personopplysninger som gjeldende lovgivning tillater.
d) Vi understreker at ingen av dagens metoder for dataoverføring er 100 % sikre. Selskapet
kan ikke garantere at opplysninger er 100 % beskyttet mot uautorisert tilgang fra
uvedkommende.
e) Vi er ikke ansvarlige for ulovlige handlinger fra uvedkommende, hackere, inntrengere eller
andre som bryter gjeldende lov og bestemmelsene i denne personvernpolicyen, og som
forsøker å samle inn personopplysningene dine, helt eller delvis, for å bruke dem til
personlig vinning.
7. Barns personvern
a) Vi verken samler inn, bruker eller utveksler barns personopplysninger (under gjeldende
myndighetsalder). I henhold til gjeldende lovgivning og lovgivningen i landet hvor du er
bosatt, må du være myndig for å få tilgang til tjenesten vår.
b) Dersom mindreårige benytter tjenesten, skal det skje under tilsyn og med samtykke fra
foreldre eller verge. Vi er i alle tilfeller forpliktet til å følge gjeldende lovgivning og forskrifter i
landet hvor brukeren er bosatt.

8. Endringer i personvernpolicyen
Vi kan til enhver tid endre denne personvernpolicyen uten forhåndsvarsel til brukerne.
Eventuelle fremtidige endringer i personvernpolicyen vil bli lagt ut her. Ved behov vil vi varsle
deg eller be om ditt samtykke. Kontroller personvernpolicyen regelmessig for eventuelle
oppdateringer eller endringer.
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