
 
 

Personvernerklæring for Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 
Nyhetsbrev 

 
Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger innsamlet av Skogli Helse- og 
Rehabiliteringssenter AS (heretter kalt Skogli), via Skoglis nettside.  
Spørsmål angående denne erklæringen eller emner berørt i denne erklæringen, kan rettes til: 
 
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS v/Anders Orpana 
e-post: personvernombud@skogli.no, Telefon: +47 61 24 92 17  
 
1. Formålet med innsamling og registrering 
Vi ber om personopplysninger om deg når du melder deg på vårt nyhetsbrev 
De registrerte opplysningene blir kun brukt til registrering for å kunne sende deg nyhetsbrev fra 
Skogli.  
 
2. Hva slags opplysninger blir registrert? 
Vi registrerer disse opplysningene om deg når du melder deg på vårt nyhetsbrev: 

 E-post adresse 

 Dato for din påmelding 
 
3. Hvem får tilgang til disse opplysningene? 
Disse opplysningene brukes kun av Skogli til de formål som er oppgitt i dette dokumentet.  
Skogli har alle sine databehandlingssystemer hos eksterne underleverandører.  Alle våre 
underleverandører er underlagt databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger lagres 
på sikre systemer i Norge, at de ikke blir overført til andre, og at de blir behandlet i tråd med 
gjeldende lover og regler.  Underleverandørene og deres ansatte er av denne avtalen forpliktet til å 
bevare taushet om så vel kundeforhold som opplysninger vi lagrer og behandler hos dem.  Dette, 
sammen med våre egne, interne, instrukser og rutiner, er med på å redusere risikoen for uønsket 
bruk og spredning av personopplysninger under vår kontroll til et minimum.   
 
4. Lagring og oppbevaring 
Skogli lagrer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i forhold til 
de formålene opplysningene ble samlet inn.   
Om/når du avmelder deg nyhetsbrevet vil din informasjon bli rutinemessig slettet fra våre systemer 
så fort det praktisk lar seg gjøre, senest etter 2 uke.   
 
5. Rett til innsyn i, rettelser av og sletting av personopplysninger 
Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg.  Du har også 
rett til når som helst å trekke tilbake ditt ønske om å få tilsendt nyhetsbrev fra Skogli.  
 
6. Klage 
Dersom du mener dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag, blir benyttet i strid med dine 
interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg 
som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet.  Kontaktinformasjon og 
retningslinjer finner du på deres hjemmeside www.datatilsynet.no.  
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