
 

Trysilfjell Hytteeierforening – Personvernerklæring 
Informasjon til medlemmer om vår bruk og behandling av personopplysninger: 

 
Bruk av personopplysninger i Trysil Hytteeierforening: 
I Trysil Hytteeierforening oppbevarer vi kun de data som er nødvendige for å kunne ivareta medlemmenes 
interesser og for å kunne gi deg den best mulige informasjon og service, herunder rabattavtaler. Vi behandler alltid 
dine opplysninger fortrolig, forsvarlig og sikkert. 
 
Sammen med de opplysninger for å ivareta medlemmenes interesser nevnes nedenfor hvilke personopplysninger 
som kreves til medlemsregisteret, opplysninger til f.eks. medlemstilbud og samarbeidspartnere som fremgår på 
våre hjemmesider og Facebook.  
 
Nødvendige opplysninger videreformidles kun til valgte samarbeidspartnere, som tilbyder medlemsfordeler eller 
relevante opplysninger for medlemmene og/eller Trysil Hytteeierforening. Videre øvrige samarbeidspartnere som 
assisterer Trysil Hytteeierforening med IT, revisjon, juridisk bistand og andre leverandørytelser. 
 
Til ovennevnte kan følgende innhentes: 

• Personopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.  
• Betalingsopplysning ved innbetaling av medlemskontingent. 

 
Slettefrist følger den til enhver tid gjeldende lovgivning, vanligvis minimum 3 år. Opplysninger om hytteeiere som 
mottas fra offentlige registre som f.eks. navn, adresse, tlf. numre, mailadresse oppbevares dog således, at vi kan 
sende nødvendig og relevant informasjon for hytteområdet.  
 
Adgang til opplysninger: 
Du kan få innsikt i hvilke opplysninger, vi behandler og hvorfor. Det samme gjelder hvor lenge vi oppbevarer disse, 
og hvilke opplysninger samarbeidspartnere mottar. 
 
Adgang til opplysninger kan dog være begrenset av lovgivningen. Begrensninger, herunder innsiktsrett, kan også 
være begrunnet i vår foreningspraksis og interne vurderinger. 
 
Du har naturligvis rett til å få opplysninger slettet eller rettet, såfremt de opplysninger, vi har registrert om deg, er 
feil eller irrelevante. 
 
Dataansvarlig: 
Trysil Hytteeierforening, som er registret i Brønnøysundregistrene, med organisasjonsnummer 991 901 299  
er den juridisk ansvarlige for behandling av dine personopplysninger.  
 
Information: 
Opplysninger, vi samler inn til persondatabehandling for oppholdelse av medlemskapet, vil i noen tilfeller være 
obligatoriske, hvilket er nødvendig for at kunne kontakte deg, levere god service, rabattavtaler osv.  
 
Du har følgende rettigheter:  

• Du har rett til at anmode om innsikt, korrigere eller sletting av dine personopplysninger. 
• Du har en ubetinget rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger til bruk for direkte 

markedsføring. 
• Du er når som helst velkommen til å kontakte oss for å få en utskrift av dine personopplysninger, få de 

endret eller slettet. MERK! Du skal sende din anmodning skriftlig, da den skal inneholde din underskrift.  
• Du kan alttid sende en klage til oss eller til den norske databeskyttelsestilsynsmyndighet på: 

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss 
• Du kan bruke dine rettigheter ved å kontakte Dataansvarlig som er nevnt på vår hjemmeside 

www.hyttaitrysil.no, eller ved å skrive til styreleder@hyttaitrysil.no  
• Der kan være betingelser eller begrensninger til disse rettigheter.  

mailto:styreleder@hyttaitrysil.no

