
Personvern – dine rettigheter – fra Karmøy kommune sin nettside  
Som innbygger har du rettigheter i forbindelse med kommunens behandling av dine personopplysninger. 

Blant annet har du rett til å få vite hva kommunen har av informasjon om deg og hva de opplysningene 

brukes til. 

 

Oppbevaring og behandling av personopplysninger 
Opplysninger som innhentes og behandles som en del av saksbehandlingen er å anse som arkivverdige og 

vil bli tatt vare på for ettertiden, i henhold til arkivloven, og vil ikke kunne kreves slettet. Andre 

personopplysninger lagres så lenge de er aktuelle og relevante, dvs. til de ikke lenger er nødvendige og 

som hovedregel skal ikke-arkivverdige opplysninger slettes ved opphør av barnehageplassen. 

 

Tett på formidler personopplysninger til de ansatte hos Tett på som deltar i saksbehandlingen og til ansatte 

hos Tett på og i barnehagen som barnet går i, i den grad det er nødvendig for tilretteleggingen for barnet. 

Tett på innhenter og drøfter personopplysninger med andre instanser i den grad det er nødvendig og du 

har samtykket til å frita den annen instans fra taushetsplikten. 

Manglende samtykke til at instanser kan gi opplysninger til Tett på, vil kunne få innvirkning på 

saksbehandlers mulighet til å få søknaden tilstrekkelig opplyst. 

 

Innkommende dokumenter tas inn i sak-og arkivsystemet og saksbehandles der. Sak- og arkivsystemet 

opplysningene behandles i har tilgangsstyring, slik at kun autoriserte har tilgang til opplysningene. Kun de 

med tjenstlig behov blir autoriserte. De autoriserte personene er pålagt taushetsplikt.  

 

Rett til innsyn i egne opplysninger  
Du kan be om å få en kopi av alle opplysningene dine, også elektroniske spor, metadata og hvilke profiler 

du er blitt tildelt.  Det er gratis å få innsyn og du kan henvende deg enten til kommunen sentralt eller den 

delen av kommunen du ønsker innsyn fra, for eksempel barnehage og PPT. 

 

Rett til å rette feilaktige opplysninger   
Dersom du oppdager at kommunen sitter med opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve retting. 

Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt. 

 

Rett til sletting 
I noen tilfeller kan du kreve at dine opplysninger blir slettet. For eksempel når det ikke lenger er 

nødvendig å beholde opplysningene dine.  Det er en del unntak fra denne rettigheten, og et av dem er 

offentlige myndigheters arkiveringsplikt. 

 

Rett til begrensning 

I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. I så fall kan 

personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe.  

I følgende situasjoner kan du kreve begrensning av behandling av personopplysninger: 

- Du mener opplysningene lagret om deg er feilaktige. Mens den behandlingsansvarlige kontrollerer 

opplysningene, kan behandlingen begrenses i en periode. 

- Du har brukt din rett til å protestere, og virksomheten holder på å avgjøre om innsigelsen din skal 

tas til følge. 

- Du kan også bruke retten til begrensning for å hindre at personopplysningene dine slettes. Det 

gjelder i disse tilfellene: 

- Personopplysninger behandles ulovlig og skal slettes, men du ønsker at bruken av dem begrenses i 

stedet for at de slettes. 

- Virksomheten skal slette opplysningene fordi de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble 

samlet inn for. Du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et 

rettskrav og ønsker derfor at de lagres. 



 

Det finnes i regelverket noen få unntak, blant annet dersom virksomheten trenger opplysningene for å 

fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav eller for å verne en annen persons rettigheter. Det kan 

også være nødvendig å behandle personopplysningene for viktige, allmenne interesser, men denne typen 

behandling vil som regel ha hjemmel i lov.  

 

Behandlingen av personopplysninger som er nødvendige i saksbehandlingen av eller gjennomføringen av 

tilrettelegging av barnehagetilbudet etter barnehageloven § 37 vil være pålagt ved lov og kan dermed ikke 

begrenses dersom begrensningen vil medføre at det ikke er mulig å oppfylle den lovmessige forpliktelsen.  

 

Virksomheten skal sørge for begrensning uten ugrunnet opphold og normalt senest innen én måned. 

 

Du skal alltid få beskjed før en begrensning heves. 

 

Rett til å protestere 
Noen ganger har du rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles.  

 

En protest medfører at Karmøy kommune ikke lenger kan bruke personopplysningene. Med mindre 

opplysningene også behandles til andre formål som du ikke kan eller vil motsette deg, skal de også slettes. 

 

Retten til å protestere gjelder ikke i følgende tilfeller: 

- Personopplysningene er nødvendige for å utføre en avtale du har med virksomheten. 

- Virksomheten er pålagt i lov å behandle personopplysningene dine. Behandlingen av 

personopplysninger som er nødvendige i saksbehandlingen av og gjennomføringen av 

tilrettelegging av barnehagetilbudet etter barnehageloven § 37 vil være pålagt ved lov. 

 

Retten til å protestere gjelder heller ikke dersom virksomheten kan vise at tungtveiende grunner går foran 

protesten din. I denne vurderingen kan det noen ganger ha noe å si hvordan behandlingen av 

personopplysninger påvirker deg. 

 

Rett til informasjon om innhenting av personopplysninger fra andre 
Kommunen skal opplyse deg om fra hvilken kilde personopplysningene stammer fra, og, dersom det er 

relevant, om de stammer fra offentlig tilgjengelige kilder jf. personvernforordningen art. 14 nr. 2 bokstav f, 

innen fristene angitt i personvernforordningen art. 14 nr. 3, dersom vi samler inn opplysninger fra andre. 

 

Dataportabilitet 

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å 

overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig og at vi sletter opplysningene. 

Kommunens plikter som følger av lov går foran retten til dataportabilitet og sletting. 

 

Det er viktig å være klar over at personopplysninger kommunen behandler som en del av 

saksbehandlingen for tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne er 

arkivverdig og nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse som følger av lov, og må derfor fortsatt 

lagres hos kommunen.  

 

Behandlingsansvarlig og kontaktopplysningene til behandlingsansvarliges representant  

Karmøy kommune er behandlingsansvarlig. Karmøy kommune v/Tett på behandler personopplysningene i 

forbindelse med saksbehandlingen knyttet til tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt 

funksjonsevne, jf. barnehageloven § 37.  

 

 



Behandlingsansvarliges representant: 

Bente Halvorsen   

Rådgiver Tett På 

E-Mail: bha07@karmoy.kommune.no 

Telefon: 52 81 14 43   Mobil: 400 67 644 

 

Postadresse: 

Karmøy kommune v/Tett på 

v/Bente Halvorsen 

Rådhuset 

Postboks 167 

4291 Kopervik  

 

Kommunens personvernerklæring 

Karmøy kommunes personvernerklæring finnes på kommunens nettside: 

https://www.karmoy.kommune.no/personvernerklaering/ 

 

Kommunens personvernombud 

Personvernombudet (PVO) skal gi råd om hvordan Karmøy kommune best mulig kan ivareta 

personverninteressene. PVO vil være kontaktpunktet for deg som har personopplysninger som blir 

behandlet av Karmøy kommune. Karmøy kommunes personvernombud:  

Navn: Gisle Stødle  

Telefon: 52 74 31 34 

 e-post: gisle.stodle@haugesund.kommune.no    

 

Rett  til å klage til Datatilsynet 

Du har rett til å klage på kommunens behandling av personopplysninger til Datatilsynet: 

Datatilsynet 

Postboks 458 Sentrum 

0105 Oslo  

 

Vi oppfordrer til at kommunens personvernombud kontaktes før eventuell klage sendes til Datatilsynet. 

 


