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I Kelra Team bryr vi oss om ditt personvern. KelRa Team er behandlingsansvarlig for de
opplysninger vi behandler når du registrerer deg som deltager i våre konkurranser og vinner
gevinster. Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som behandles, og
hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. Den beskriver også rettighetene du
har som registrert hos oss og hvordan du utøver disse.
1. Formål
Registrering av personopplysninger for å delta i våre konkurranser innebærer
registrering av navn og e-post adresse. E-postadressen som blir registrert blir brukt for
å sende ut konkurranse oppgaver og for å holde kontakt, hvis det er nødvendig,
gjennom konkurranseperioden.
Andre formål for innhenting av personopplysninger kan være mottagelse av
nyhetsbrev fra oss.Navn og e-postadressen som blir registrert for å motta nyhetsbrev
skal behandles og oppbevares i våre systemer inntil deltager sier det opp eller
virksomheten blir oppløst.
Andre personopplysninger som kan bli hentet inn og registrert er opplysninger til
vinnerne av konkurranser. Det er nødvendig for utbetaling av gevinsten.
Hver deltager har mulighet til å samtykke til vilkår av innhentning av
personopplysninger som er beskrevet her i skjema ved registrering av deltagelse og
ved registrering til å motta nyhetsbrev.
2. Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting
av personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrensning
i behandlingen og kan på visse vilkår protestere mot videre behandling av
personopplysninger eller kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller
annen behandlingsansvarlig.
Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. Dette gjør du ved å sende e-post
til kelrateam@outlook.com eller en annen oppsatt e-post for kontakt ved konkurranser.
En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var
basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.
3. Personopplysninger skal lagres slik at de slettes eller anonymiseres når de ikke lengre
er nødvendige for formålet de ble innhentet for.
Personopplysninger for deltagelse blir slettet etter hver konkurranse så lenge du har
ikke samtykket til å motta nyhetsbrev om nye konkurranser fra oss. Hvis du ønsker å
motta nyhetsbrev fra oss, skal ditt navn og e-post adressen beholdes i vår system inntil
konkurransevirksomheten foregår og/eller inntil du selv sier opp våre nyhetsbrev.
Personopplysninger som blir samlet fra vinnerne av gevinsten, skal slettes etter at den
aktuelle konkurransen er offisielt anset som avsluttet og gevinsten er utbetalt og motatt
av vinneren/vinnerne.
4. For bedriftens forsknings formål beholder vi rettigheten til å samle anonymiserte
opplysninger som alder og kjønn for deltagere. Innhenting av disse opplysninger blir

gjennomført i egne frivillige undersøkelser og er anonymiserte. Dette skal brukes for
utvikling av nye konkurranser i fremtiden.
5. Personopplysninger til hver registrerte individ skal behandles slik at opplysningenes
integritet og konfidensialitet beskyttes. Det skal ikke skje uautorisert utlevering og
tilgang til personopplysninger.
Personopplysninger skal ikke gjøres tilgjengelig for et ubegrenset antall mennesker
uten den berørte personens medvirkning.
6. Personopplysninger kan ikke gjenbrukes til formål som er uforenelig med det
opprinnelige beskrivelsen i denne personvern erklæringen.
7. Personopplysninger som behandles skal være korrekte. Opplysningene skal også
oppdateres hvis det er nødvendig. KelRa Team må sørge for å straks slette eller rette
personopplysninger som er uriktige med hensyn til de formål de behandles for.
8. Lagringstid
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle
formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres,
med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov.
Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du
trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre
behandling.
9. Klage
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med
personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med oss per e-post
kelrateam@outlook.com eller klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.no
10. KelRa Team er ansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår i
dette dokumentet her.

