
 

 

NORGES LOTTEFORBUNDS PERSONVERNERKLÆRING  
 

Denne personvernerklæringen gjør rede for NLFs håndtering av personopplysninger  

som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og samarbeidspartnere.  

 

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er forbundsleder, nestleder og organisasjonssekretær. 

I tillegg har lokalforeningens styre tilgang til opplysninger vedrørende sine medlemmer. 

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av egne personopplysninger kan sendes per  

e-post til nlf@lottene.no. 

 

Medlemskap 
 
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og  

e-postadresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer  

for å motta offentlig tilskudd til drift av NLF. I tillegg oppbevarer vi informasjon knyttet  

til medlemskapet, f.eks. hvilke kurs medlemmet har fullført innad i NLF eller i regi av 

Heimevernet. Ved innmelding i NLF samtykker medlemmer til at NLF oppbevarer disse 

personopplysningene. Ved avsluttet medlemskap slettes medlemmets personopplysninger. 

 

Medlemmer under 18 år bekrefter ved innmelding at foresatte har lest og samtykker til denne 

personvernerklæring. Et samtykke gjelder til det blir trukket tilbake, eller medlemmet melder 

seg ut av NLF. 
 
E-post  
 
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri.  

Sensitivt innhold bør ikke sendes per e-post. Dersom vi mottar en slik e-post, behandler  

vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks. 
 
Bruk av informasjonskapsler (cookies) 
 
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk.  

Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. 

Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at 

informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren. 



 
Påmelding kurs og arrangementer 
 
Via vår nettside og sosiale medier informerer vi om kurs og arrangementer. Ved påmelding til 

kurs samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger, i tillegg til allergier og eventuelle 

behov for tilretteleggelse. Ved kurs i regi av Heimevernet, vil personopplysningene deles med 

kursansvarlige. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere 

arrangementet, og de vil slettes etter endt arrangement. 

 


