Personvernerklæring
Søkeres, elevers, ansattes, gjesteforeleseres og
øvrige kunders rettigheter
Om du søker opptak til, er elev, ansatt eller gjesteforeleser ved Torshus
folkehøgskule, må vi samle inn og registrere blant annet navn,
fødselsnummer, kontaktinformasjon og også i visse tilfeller medisinske
opplysninger. Uten disse opplysningene vil det ikke være mulig å utføre
de oppgavene som ligger til en folkehøgskole både som studiested og
arbeidsplass.

Hvilke personvernrettigheter har den som personopplysningene
gjelder?
Når Torshus folkehøgskule behandler vurderinger eller opplysninger om
enkeltpersoner, for eksempel ansatte, elever eller gjesteforelesere, har
disse personene visse personvernrettigheter.
Rettighetene følger av personopplysningsloven med forskrift. Følgende
rettigheter er de viktigste:
•

Retten til informasjon: Når Torshus folkehøgskule innhenter opplysninger
direkte fra den som opplysningene gjelder, har han/hun blant annet rett
på å få vite hva opplysningene skal brukes til, om Torshus folkehøgskule
vil utlevere de aktuelle opplysningene til andre og hvilke øvrige
rettigheter han/hun har etter personopplysningsloven med forskrift.
Torshus folkehøgskule har en tilsvarende informasjonsplikt når det
innhentes opplysninger om enkeltpersoner fra andre enn vedkommende
selv.

•

Retten til utvidet innsyn: Den som opplysningene gjelder, har rett til å
be om å få innsyn i personopplysninger som Torshus folkehøgskule
behandler om han/henne. Den enkelte kan også be Torshus folkehøgskule
om informasjon om hva som er gjort for å sikre at opplysninger som
gjelder han/henne blir behandlet på en sikker måte

•

Retten til å kreve retting: Den som opplysningene gjelder, har rett til å
be Torshus folkehøgskule om å korrigere uriktige, ufullstendige eller
utdaterte opplysninger om seg selv.

•

Retten til å kreve sletting og sperring: Den som opplysningene gjelder
har rett til å be om sletting av opplysninger om seg selv som han/hun
mener Torshus folkehøgskule ikke har lovlig grunn til å behandle eller
oppbevare. Han/hun har også rett til å be om sletting eller sperring av
opplysninger om seg selv som vedkommende opplever som sterkt
belastende.
Dersom Torshus folkehøgskule behandler personopplysninger med
grunnlag i samtykke fra den som opplysningene gjelder, har den enkelte
rett til når som helst å trekke sitt samtykke tilbake. Torshus folkehøgskule
må da slette eller anonymisere alle opplysninger som vedkommende har
gitt samtykke til at skolen kan behandle om han/henne.
Den som opplysningene gjelder kan kreve erstatning fra Torshus
folkehøgskule dersom han/hun har lidd økonomisk eller ikke-økonomisk
overlast som følge av alvorlige personvernkrenkelser ved behandling av
personopplysninger.
I tillegg har allmenheten («alle og enhver») rett til å få generell
informasjon om hvordan Torshus folkehøgskule behandler
personopplysninger i undervisning, administrasjon og formidling. Det skal
blant annet informeres om hvilke typer personopplysninger Torshus
folkehøgskule behandler og hva opplysningene brukes til.

Lagring av personopplysninger på skolen
Server er passordbeskytta og innelåst. Administrasjonen har sitt eget
område bare de har tilgang til. Lærerne har et tilsvarende område.
Papirutgaver av søknader, permisjonssøknader og medisinske uttalelser er
innelåst på rektors og internatleders kontor.
På arkivet oppbevares informasjon om tidligere elever, vitnemål og
elevlister. Arkivet er låst og bare administrasjonen har tilgang.
Regnskap og lønnssystem inneholder også personopplysninger og lagres
lokalt på server. Bare regnskapsfører og Orkla Økonomi har tilgang.
Det skal ikke lagres personopplysninger eller kopi av personopplysninger
på bærbare lagringssystem som tas vekk fra sin faste lagringsplass med
mindre disse er anonymiserte eller de er avidentifiserte og samtidig
passordbeskytta eller krypterte. Lærere som bruker databasen wisweb på
telefon eller bærbar maskin ved arbeid heime eller ute i felt, (se WIS i

neste punkt), skal ha tilstrekkelig passordbeskyttelse på utstyret og
deretter på tilgangen til wisweb.

Databehandlere
Dette er eksterne aktører som har fått i oppdrag å drifte et elektronisk
system eller ei tjeneste på vegne av skolen og dette kan innebære tilgang
til personopplysningar som skolen er ansvarlig for.
Skolen er pliktig å se til at disse opplysningene blir lagra og behandla på
et trygt vis. Skolen er ansvarlig for at opplysningene ikke blir brukt til
andre formål enn de er tenkt til og det den berørte er opplyst om. Det
skal gjennomføres ei risikovurdering av sikkerhet på tjenesta, og det skal
inngås skriftlige avtaler med tjenesteyterne. Avtalene skal regulere:
•

hva databehandlerne kan gjøre med personopplysningene

•
hvordan opplysningene skal sikres mot uautorisert tilgang, endring,
sletting, tap eller skade.
Skolen er pliktig å kontrollere at tenesteyterne overholder vilkåra i
avtalen.

Aktuelle databehandlere er:
•
Folkehogskole.no, søkeside og database for folkehøgskolen. Data
søkeren skriver og sender her, blir automatisk overført til skolens område
i wisweb.
•
WIS, utvikler og drifter folkehøgskolens database, wisweb. Basen
har dobbel passordbeskyttelse med brukernavn, passordbeskyttelse og
verifisering via telefon. Administrasjon og pedagogisk personale har
tilgang.
•
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, bruker personopplysninger
for mannskapsliste/innreise i fremmed land, bruker medisinske
opplysninger for å fremme sikkerhet på skipet og planlegge menyer.
Dette er ei forutsetning for deltakelse på felles skoletur.
•
NAV, Skatteetaten, helsevesenet (for eksempel ved akutt sjukdom
og innleggelse der liv og helse står på spill).

•
Exigo, driver service på skolens datasystem, server m.m. Firmaet
har lovlig tilgang til systemet, men ikke til innhold i dokumenter og
lignende.
•
Telecom, drifter skolens intranett. Svorka Energi leverer skolens
internett.
•

Microsoft, drifter skolens e-post og administrasjonens skyløsning.

Sosiale plattformer er i prinsippet også institusjoner/aktører som
behandler data på vegne av skolen så lenge navn kan knyttes til utfyllende
opplysninger som fag, sted, aktivitet osv.. Ved opptak til skolen blir
eleven bedt om å undertegne vilkår for bruk av identifiserbar/identifisert
film-, lyd- og bildemateriale i markedsføring inkludert sosiale plattformer
som facebook og instagram. Det er mulig å ta forbehold, og det er mulig
å be om sletting, (se elevkontrakt).

Hvem kan ansatte, søkere, elever og gjesteforelesere henvende seg til
for å ivareta sine personvernrettigheter?
Den enkelte skal ta kontakt med administrasjonen ved Torshus
folkehøgskule dersom han/hun ønsker å gjøre sine rettigheter gjeldende i
forhold til et bestemt system eller tjeneste. Dette kan gjøres ved å sende
e-post til følgende adresse: torshus@torshus.com
Dersom den enkelte ikke får den hjelpen som han/hun trenger fra utøver
av behandlingsansvaret, kan vedkommende henvende seg direkte til
rektor ved Torshus folkehøgskule. Dette gjøres ved å sende e-post til
følgende adresse: rektor@torshus.com

