
 
 

Personvernerklæring. 
Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet), org. nr 940388465, tar personvern 
på alvor og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk.  
Brukernes tillitt til Fysiofondet og hvordan vi behandler brukernes personopplysninger er viktig.  
Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan Fysiofondet ivaretar personvern.  

Formålet med Fysiofondets behandling av personopplysninger er: 

1. Forsvarlig behandling av søknader til Fysiofondet 

2. Utbetaling av midler 

3. Informasjon om Fysiofondets virksomhet. 

Nettside 

Fysiofondet er ansvarlig for nettsiden www.fysiofondet.no. Databehandler (driftsleverandør) av 

nettsiden er 07 Interaktiv AS. Avtalen er regulert i en egen databehandleravtale. 

På nettsiden publiseres oversikt over tildelinger i aktuelle søknadskategorier med navn på søker, 

arbeidssted, prosjekttittel og tilsagnsbeløp. Samtykke for publisering er innhentet fra søker. 

Det publiseres også personopplysninger som navn og telefonnummer til Fondsstyrets medlemmer og 

sekretariatets ansatte og informasjon om fagfellers navn, tittel og arbeidssted. Personopplysningene 

slettes når personen går ut av vervet eller stillingen. 

Fysiofondet benytter Google Analytics til å samle inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på 

www.fysiofondet.no for å føre statistikk over antall besøkende på nettsiden.  

Nettsiden er inngang til Fysiofondets elektroniske søknadsportal. 

Søknadsportal 

Fysiofondet er ansvarlig for å innhente og bruke personopplysninger innhentet i Søknadsportalen. 

Machina AS er databehandler og er totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av 

Søknadsportalen. Avtalen er regulert i en egen databehandleravtale. 

Personopplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer innhentes når en bruker frivillig 

oppretter en profil i søknadsportalen. For å sikre et forsvarlig behandlingsgrunnlag må søker i flere 

søknadskategorier legge ved CV for tredjepersoner som har en aktiv rolle i prosjektene. 

Behandlingsgrunnlaget er basert på samtykke fra søker med mindre annet er spesifisert. Fysiofondet 

forbeholder seg rett til å bruke tidligere opplysninger til behandling av nye søknader. 

Personopplysninger lagres og arkiveres så lenge det er aktuelt for å dokumenters Fysiofondets 

virksomhet.  

Personer som er registrert i Søknadsportalen har rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom 

personopplysningene er gale eller ufullstendige, har den registrerte rett til at opplysningene kan 

rettes, slettes eller suppleres. 

E-post 

http://www.fysiofondet.no/
http://www.fysiofondet.no/


 
 
Fysiofondet benytter e-post til alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte 

medarbeider er ansvarlig for å slette e-post meldinger som ikke lenger er aktuelle og minst hvert år 

gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. 

Arkiv 

Fysiofondet praktiserer elektronisk lagring av dokumenter. Runtime er databehandler med ansvar for 

levering og administrering av IT-tjenester. Avtalen er regulert i en egen databehandleravtale. 

Historisk arkiv er papirarkiv som oppbevares i låst rom/låst arkivskap. Arkivet inneholder 

personopplysninger i styrets saksdokumenter og søknader. Dokumentene arkiveres som 

dokumentasjon av Fysiofondets virksomhet. 


