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Generell informasjon om behandling av personopplysninger 
 
Opplæringskontoret for tømrerfaget (OFT) har høyt fokus på personvern og sikring av 
personopplysninger i hverdagen. Alle interne og eksterne personer som samhandler med 
oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte. Vi 
ønsker at de registrerte kjenner til hvilke rettigheter de har etter Lov om behandling av 
personopplysninger, LOV-2018-06-15-38, herunder EU forordningen 2016/679.  
 
Denne personvernerklæringen inneholder både generell informasjon om hvordan vi samler 
inn og bruker personopplysninger, og informasjon om hvordan vi behandler 
personopplysninger. Den forteller også hvordan vi sikrer dine rettigheter etter reglene i 
personopplysningsloven. OFT vedlikeholder og drifter følgende nettside: www.ifag.no og 
www.oft.no.    
 
Hvilke typer personopplysninger som behandles: 
 
Informasjon som lagres er navn, adresse, telefonnummer, epost, personnummer, foresatte, 
klasselister, karakterer, fravær og anmerkninger, samt annen informasjon som er nødvendig 
for gjennomføring av fagopplæringen.  
  
Etter kontraktinngåelse overføres informasjonen til tilhørende fylkeskommune. 
Personopplysninger gjøres tilgjengelig for faglig leder og instruktør ved den aktuelle 
lærebedriften, ansatte i OFT og eksterne kursholdere.  
 
For deg som søker læreplass, vil bedriftene få tilgang til de opplysningene de trenger for å 
vurdere deg som søker. Personopplysninger av sensitiv art, registreres i egne systemer. 
Tilgang til informasjon om enkeltpersoner er basert på tjenstlig behov. 
 
Når samler OFT inn personopplysninger? 
 
Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: 
 

• Du er ansatt i en medlemsbedrift i OFT og vi innhenter nødvendige opplysninger 
knyttet til din rolle i knyttet til fagopplæring i bedriften. 

• Du er ansatt i en bedrift som søker lærling og medlemskap i OFT. 
• Du er lærling og har lærekontrakt med OFT og vi innhenter nødvendige opplysninger 

for å innfri våre forpliktelser og bistå i ditt læreløp. 
• Du har meldt deg på et kurs eller et seminar i regi av OFT. 
• Du abonnerer på vårt nyhetsbrev eller ønsker å motta informasjon om kurs eller 

andre aktiviteter i vår regi. 
• Du søker læreplass i tømrerfaget og har registrert deg i Vigo. 
• Du er elev ved en byggfaglinje på videregående skole og søker eller har praksis i en 

av våre medlemsbedrifter. 
• Du har kontaktet oss via vår hjemmeside. 

  
Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker: 
 

• Vi har bedt om opplysninger om deg og din virksomhet fra skole eller elev som har 
praksis i din bedrift som del av skolens praksisperioder. 

• En avviksmelding fra lærling/lærebedrift som inneholder opplysninger om deg. 
• En klage eller veiledningssak inneholder opplysninger om deg. 
• Vi mottar opplysninger om deg fra fagopplæringen i fylket. 
• En person har angitt deg som nærmeste pårørende. 
• En jobbsøker har angitt deg som referanse. 
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Dine rettigheter: 
 

• Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til oft@oft.no 
• Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. 
• Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.  

 
Sletting av personopplysninger: 
 

• I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.  
• Normalt vil personopplysninger bli slettet senest ett år etter avsluttet læretid.  
• Når bedriften avslutter sitt medlemskap med OFT. 

 
Begrensning av behandling av personopplysninger: 
 

• I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om 
deg.  

• Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på 
bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av 
opplysninger om deg.  

 
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.  
 
Du kan klage på vår behandling av personopplysninger 
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. 
Ta da først kontakt med oss. 
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