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Personvernerklæring Butterfly Friends  
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve 
våre tjenester overfor medlemmer/faddere og andre vi jobber med.  
Behandlingsansvarlig i organisasjonen er styreleder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, 
retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres styreleder på mobil 917 05 856 eller mail 
info@butterflyfriends.no. 
 

Medlemskap  
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. I tillegg oppgir 
medlemmer som vil ha fradrag på skatten for gaver til organisasjonen fødselsnummeret sitt direkte til 
regnskapsfører. Dersom medlemmer sender fødselsnummeret til organisasjonen, blir dette videresendt til 
regnskapsfører og slettet/makulert på organisasjonens kontor. 
 
I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet 
til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater 
at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis informasjonsskriv, invitasjon til arrangementer 
mm. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.  

 
E-post  
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende 
sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter 
den straks.  
 

Informasjonsskriv 
Som medlem får du informasjonsskriv om fadderbarn, skoler og helsesenter, inntektsbringende aktiviteter og 
innkalling til årsmøtet.  For at vi skal kunne sende deg informasjonsskriv, må du registrere din e-post adresse 
hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke men andre og e-post adressen slettes når den ikke 
lengre er i bruk.  

 
Påmelding faddertur  
På vår nettside og evt i informasjonsskriv informeres det om fadderturer. Påmelding gjøres på mail, og 
inneholder navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse 
personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene 
slettes etter endt arrangement.  

 
Bilder og bruk av disse 
Styret tar bilder av elevene ved graduation, utdeling av gaver fra faddere og ved spesielle hendelser. Bildene 
brukes av styret på facebooksiden, nettsiden eller på brosjyres som lages for rekruttering av faddere. 
Foreldrene gir samtykke til dette når ungene meldes inn på skolene. Dersom navn oppgis ved bildebruk, er 
dette avklart med foreldrene i forkant. Dette gjelder primært bilder av enkeltbarn/søsken som sendes på mail til 
faddere i Norge. 
 
Faddere tar bilder av elever på skolene og eget/egne fadderbarn. De informeres om personvernet til 
barna/ansatte og oppfordres til å være varsomme med bruken av bildene. Dette gjelder også tagging på bilder 
som legges ut på facebook av faddere; der bes de om å avstå fra det. 

 
Bruk av informasjonskapsler (cookies)  
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse 
og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke 
personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre 
innstillinger i nettleseren på egen maskin.  
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