Personvernerklæring for IPRAXIS
Du står i sentrum av alt vi gjør. Målsettingen vår er at du alltid skal føle deg trygg og ha tillit
til oss, ved at vi håndterer personopplysningene dine med respekt og lar deg ha kontroll over
dem. Daglig leder er på vegne av IPRAXIS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av
personopplysninger.
Personopplysninger om deg som vi registrerer i IPRAXIS
Når du søker læreplass hos IPRAXIS, gir du fra deg personopplysninger. Vi lagrer følgende
personopplysninger om våre lærlinger; navn, adresse, epost, telefon, fravær, karakter,
personnummer. Formål er å gi deg opplæring som fører fram til fagbrev.
Personopplysninger for våre medlemsbedrifter
IPRAXIS lagrer personopplysninger for faglige ledere og eventuelt andre kontaktpersoner. Vi
lagrer opplysninger som: Navn, epost, telefon og dokumentasjon faglig leder
Formål er å oppfylle avtale om medlemskap, markedsføre våre aktiviteter og oppfølging av
medlemsbedriftens lærlinger.
IPRAXIS’ behandling av personopplysninger
IPRAXIS garanterer at personopplysningene blir behandlet i tråd med
personopplysningslovens bestemmelser. Det innebærer blant annet at:






vi har et rettslig grunnlag for å innhente opplysningene
opplysningene er tilstrekkelig sikret og at uvedkommende ikke får tilgang til dem
vi bestreber oss på at opplysningene er korrekte
opplysningene ikke brukes til annet enn det de er tiltenkt
opplysningene ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for behandlingen,
maks ett år etter bestått fagprøve for lærlinger, maks ett år etter utmelding for
medlemsbedrifter

Dine rettigheter i forhold til personopplysninger du gir fra deg
Personopplysningsloven gir deg visse rettigheter til informasjon om hvordan vi bruker de
personopplysningene du gir fra deg. Det dreier seg blant annet om at du har rett til:





informasjon om hva personopplysningene skal brukes til
innsyn i de personopplysningen vi har registrert om deg
å få rettet feilaktige eller mangelfulle personopplysninger
å få slettet eller sperret unødvendige personopplysninger
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Kontakt
Ved spørsmål om behandling av personopplysningene, eller om personvern og
informasjonssikkerhet kan du kontakte oss:
IPRAXIS, Kobbervikdalen 69, 3036 Drammen, epost: post@ipraxis.no
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