PERSONVERNERKLÆRING FOR SØKERE TIL PEDER SMEDVIG STIPENDIEFOND
Behandling av personopplysninger av søkere til Peder Smedvig Stipendiefond
Når du bruker nettsiden vår for innlevering av søknad til Peder Smedvig Stipendiefond vil styret i
Peder Smedvigs Stipendiefond og enkeltpersoner i Kluge Advokatfirma AS behandle
personopplysninger om deg. Vår databehandler Webcruiter AS vil også behandle personopplysninger
om deg i forbindelse med den tekniske innlevering av din søknad og det er inngått av
databehandleravtale mellom Webruiter AS og Kluge Advokatfirma AS i den forbindelse.
Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette
og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Peder Smedvigs Stipendiefond ved
styrets leder, Belinda Taranger Ingebrigtsen, samt juridisk assistent Anne Sofie Austigard.
Kontaktinformasjonen til Peder Smedvigs Stipendiefond er:
Adresse: Laberget 24, Hinna Park
E-post: pss@kluge.no
Telefon: 51 82 29 00
Organisasjonsnr.: 977 145 961
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på
pss@kluge.no eller du kan kontakte Belinda Taranger Ingebrigtsen på e-post bti@kluge.no,
alternativt Anne Sofie Austigard på e-post anne.sofie.austigard@kluge.no.
1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til vurdering av søknad om stipend fra Peder
Smedvig Stipendiefond.
Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
1. Vi samler inn personopplysninger for å kategorisere informasjonen om søkerne ut ifra
kriteriene angitt i statuttene og vi samler i den forbindelse inn informasjon om ditt navn, din
fødselsdato og fødested, informasjon om hvor du har vokst opp, navn på videregående skole,
navn på studiested(er) for oppnådd grad per i dag, lokalisering av studiested(er) for oppnådd
grad per i dag, navn på oppnådd grad per i dag, informasjon om hvilket skoleår du
oppnådde/oppnår den graden du innehar (eller snarlig innehar) per i dag, informasjon om
hva du gjør i dag (jobb eller skole), navn på skole/arbeidsplass per i dag, lokalisering av
skole/arbeidsplass per i dag, beskrivelse av studium/arbeidsforhold (fagområde),
informasjon om eventuell relasjon til Smedvig-selskapene, navn på studiested for året det
søkes stipend for (universitetet), lokalisering av studiested for året det søkes stipend for,
angivelse av hvilken grad som nå skal oppnås og som det omsøkte studium er en del av og
leder frem til en avsluttende eksamen for, navn på studium det søkes stipend for og varighet
av studiet det søkes stipend for. Årsaken til det nevnte et at for eksempel fødested og alder
kan gi preferanse i forhold til andre søkere, og dermed økt mulighet for stipend.
Informasjonen innhentet følgelig for å legge til rette for at styret kan beslutte hvilke
kandidater som vil få tildelt stipend. Behandlingen skjer på grunnlag av en
interesseavveining. Vi har vurdert det slik at innhenting av nevnte informasjon, basert på
kriteriene angitt i statuttene, er nødvendig for å kunne behandle søknadene om stipend.

2. Vi samler videre inn personopplysninger for å kunne besvare henvendelser som kommer inn
til oss, herunder for å kunne tildele stipend. Vi har i den forbindelse behov for informasjon
om ditt navn, telefonnummer, postadresse(r) og e-postadresse. Behandlingen av de nevnte
personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at
innhenting av det nevnte er nødvendig for at vi skal kunne besvare din søknad.
3. Vi oppbevarer informasjon om ditt navn, din fødselsdato, informasjon om opprinnelsessted
og valgte studium for å kunne publisere hvem som tildeles stipendet i sosiale medier og
andre markedsføringskanaler. Oppbevaringen/behandlingen skjer på grunnlag av en
interesseavveining. Vi har vurdert det slik at våre interesser i å markedsføre og profilere
stipendet er en berettiget interesse som ved en interesseavveining gir behandlingsgrunnlag
for å lagre dine personopplysninger. Du aksepterer ved å sende inn din søknad at vi kan
publisere ditt navn, din alder, ditt opprinnelsessted og valgte studium dersom du tildeles
stipend. Dersom du tildeles stipend vil vi muligens også kontakte deg for å etterspørre
samtykke til å publisere et foto av deg. Dette vil være en separat henvendelse.
4. Vi oppbevarer din søknad, ditt navn og din kontaktinformasjon for å kunne ivareta
historikken i utdelinger av stipend og samtidig kunne ta kontakt igjen ved et senere
tidspunkt, for eksempel i forbindelse med et jubileum eller lignende.
Oppbevaringen/behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en
interesseavveining. Vi har vurdert det slik at våre interesser i å se resultatene av tildelingen
av stipend er en berettiget interesse som ved en interesseavveining gir behandlingsgrunnlag
for å lagre dine personopplysninger.
2. Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre enn styremedlemmene i Peder Smedvig
Stipendiefond og Kluge Advokatfirma DAs juridiske assistenter, i den grad sistnevnte utfører arbeid i
relasjon til søknadene stipendiefondet mottar, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik
utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som
pålegger oss å gi ut informasjonen.
Vi publiserer sannsynligvis ditt navn, din alder, ditt opprinnelsessted og ditt valgte studium og
studiested i sosiale medier og andre markedsføringskanaler dersom du tildeles stipendet.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
3. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål
personopplysningene ble samlet inn for.
Alle søknader fra kandidater som ikke tildeles stipend vil bli slettet etter 3 år. Vi har vurdert det slik at
vi har en berettiget interesse i å lagre personopplysningene om søkere som ikke tildeles stipend i en
periode som nevnt slik at vi kan føre oversikt over antall søkere de siste tre årene, samt for å kunne
sammenholde de ulike års søkere. Etter denne perioden vil søknader til søkere som ikke er til dels
stipend bli slettet.
Søknader og personopplysningene til kandidater som har fått tildelt stipend vil bli oppbevart så lenge
det er nødvendig for å foreta utbetalinger av stipend, og dernest i all fremtid for å kunne ivareta
historikken i utdelinger av stipend og samtidig kunne ta kontakt igjen ved et senere tidspunkt, for
eksempel i forbindelse med et jubileum eller lignende. Det er videre et ønskelig å kunne foreta
undersøkelser om hvorvidt kandidater som har mottatt stipend, på et senere tidspunkt i sin karriere,

befinner seg i Norge og/eller i Rogaland, samt å kunne undersøke hvorvidt de som er tildelt stipend
for
eksempel
innehar
en
ledende
stiling
innen
økonomi
og/eller
ledelse.
4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du
har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til
dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:
www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du kreve innsyn ved å sende e-post til: pss@kluge.no. Vi vil svare
på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk
dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine
personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
5. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet
her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon
www.datatilsynet.no.
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6. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av
personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine
kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert
informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

