
	

	

Personvernerklæring for Forbundet Frie Fotografer (FFF) 
 
Ditt personvern er viktig for oss. Vi ønsker åpenhet om hvordan vi samler, bruker og 
deler informasjon om deg. I denne personvernerklæringen kan du få informasjon om: 
 

• Hvilken informasjon vi samler om deg 
• Hvordan vi bruker informasjonen vi samler inn 
• Hvordan vi deler informasjonen vi samler inn 
• Hvordan vi lagrer og sikrer informasjonen vi samler inn 
• Hvordan du har tilgang til å kontrollere informasjonen vi samler om deg 
• Annen viktig informasjon om personvern 

 
 
Denne personvernerklæringen omhandler den informasjon vi samler om deg når du er 
medlem hos oss (og bruker våre tjenester eller er i interaksjon med oss (for eksempel 
gjennom deltagelse på kurs, arrangementer o.l.)). Som medlem av FFF tilbys du 
brukerprofil i vår medlemsdatabase (obligatorisk), kunstnerforsikring levert av BAFO, 
medlemsprofil på våre nettsider (frivillig), abonnement på vårt månedlige medlemsbrev 
og annen informasjon som sendes ut pr. e-post. Denne personvernerklæringen gir deg 
informasjon om hvordan du kan velge hvilken informasjon vi samler inn om deg. Dersom 
du ikke samtykker til denne personvernerklæringen,  kan du ikke benytte deg av våre 
tjenester. 
 
Hvilken informasjon vi samler om deg 
Vi samler inn informasjon om deg når du legger det inn i våre systemer. Informasjonen 
du legger inn i din brukerprofil er tilgjengelig for oss. 
 
Hvordan vi bruker informasjonen vi samler inn 
Din personlige informasjon på din brukerprofil brukes til å sende deg faktura for 
medlemskap og eventuelle andre tjenester vi leverer hvis du benytter deg av de. 
 
Hvordan vi deler informasjonen vi samler inn 
FFF deler informasjon om deg med virksomheter som hjelper oss å levere våre tjenester, 
herunder leverandøren av vår medlemsdatabase, AlreadyOn, og dens 
underleverandører; Evry, MultiChannel, Nets, Vipps og DNB. I tillegg deler FFF 
informasjon om deg med BAFO for at du skal kunne benytte deg av medlemsfordelen 
Kunstnerforsikringen. FFF selger ikke informasjon om deg til annonsevirksomheter eller 
andre tredjeparter.  
 



	

	

Hvordan vi lagrer og sikrer informasjonen vi samler inn 
Opplysningene blir lagret på en sikker måte gjennom medlemssystemet vårt Choo i 
skyen så lenge medlemsbasen er aktiv. Ved en eventuell avslutning av medlemsbasen vil 
alle personopplysninger bli slettet.  
 
Leverandøren av medlemssystemet og underleverandørene til denne har taushetsplikt 
om dokumentasjonen og personopplysningene som vedkommende får tilgang til. Denne 
bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør. Ved opphør av avtalen om 
medlemssystemet plikter leverandøren av medlemssystemet å tilbakelevere alle 
personopplysninger som er mottatt. Leverandøren skal da slette eller destruere alle 
dokumenter og data som inneholder opplysninger som omfattes av avtalen. Dette 
gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier. 
 
Hvordan du har t i lgang ti l  å kontrollere informasjonen vi samler om deg 
Du har rett til å be om innsyn i den informasjonen vi lagrer om deg, å motsette deg vår 
bruk av  informasjon om deg, til å be om at din informasjon slettes, eller begrenses, eller 
til å be om en kopi av din informasjon i elektronisk format. Du kan utøve noen av valgene 
ved å logge deg på medlemssystemet og bruke tilgjengelige innstillinger. For de 
tjenestene som administreres for deg via en administrator, kan det være du må kontakte 
administrator for å bidra til din forespørsel.  
 
Annen viktig informasjon om personvern 
FFF kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Ved endringer i 
personvernerklæringen vil FFF varsle sine medlemmer. Dersom du ikke samtykker til 
endringer i personvernerklæringen, må du stoppe å benytte våre tjenester.  
 
 

 


