
Personvernerklæring for Manglerud og Høyenhall skolekorps 

1. Hvem er behandlingsansvarlig? 
Styret for Manglerud og Høyenhall skolekorps er behandlingsansvarlig for personopplysninger som lagres i 

korpsets digitale løsninger. 

2. Hva er formålet? 
Personopplysninger om musikanter og deres foresatte lagres for å kunne drive korpset på en forsvarlig 

måte.  

3. Hva er det rettslige grunnlaget? 
På grunn av offentlig støtte er vi pålagt å føre medlemslister. Ved innmelding i korpset samtykker den/de 

foresatte i at personopplysningene om musikantene og deres foresatte lagres i korpsets medlemsregistre, 

regnskapsløsninger og kommunikasjonsløsninger, samt eventuelt til publisering av bilder og video. 

4. Hvilke personopplysninger behandles? 
Den viktigste kilden til personopplysninger er feltene som fylles ut i innmeldingsskjemaet. I tillegg lagres 

status og historikk for lån av instrumenter, uniform og eventuelt annet utstyr som tilhører korpset, samt 

informasjon om betaling av medlemskontingent, egenandel for turer, og liknende. Bilder og video av 

korpset lagres/publiseres på korpsets nettside og/eller kanaler i sosiale medier, (gjelder ikke dem som har 

reservert seg mot dette). 

5. Hvor hentes opplysningen fra? 
Personopplysningene hentes i utgangspunktet fra innmeldingsskjemaet og deretter aktiviteter som er 

relatert til det som er nevnt i punkt 4. 

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? 
Samtykke til at korpset kan behandle personopplysninger gis ved innmelding i korpset.  

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter? 
Opplysningene vil ikke bli utlevert til tredjeparter utover de løsningene som benyttes til medlemsregistre, 

regnskap og kommunikasjon. Ved kommunikasjon vil korpset legge til rette for at mottakerne ikke 

eksponeres unødvendig, for eksempel ved bruk av distribusjonslister for e-post, bruk av blindkopi-felt, 

begrensning av informasjon når familier skal adresseres i vaktlister, loppelister, og liknende. 

8. Hvordan slettes opplysningene? 

Ved utmelding settes alle personopplysninger passive. 

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder? 
Den registrerte har rett til innsyn i alle persondata relatert til seg selv og sitt/sine barn i korpsets digitale 

løsninger. Den registrerte har krav på at feilaktig eller mangelfulle data skal rettes opp eller eventuelt 

slettes. Dette håndteres etter gjeldende lovverk i Norge. 

10. Hvordan sikres opplysningene? 
Styret gjør regelmessige vurderinger av hvilke personopplysninger som skal lagres og har som målsetning at 

minst mulig personinformasjon lagres og at eksponeringen reduseres til et minimum (se også punkt 7). 

11. Kontaktinformasjon 
Innsynsbegjæringer og andre henvendelser rettes til: 

Styret for Manglerud og Høyenhall skolekorps, e-post: mhsstyret@skolekorpset.no  

Manglerud og Høyenhall skolekorps 

Postboks 205 Manglerud, 0612 Oslo 

Leder: Kristian Holth, tlf. 913 77 295 

http://skolekorpset.no/dokmntr/Innmeldingsskjema_2019.pdf
mailto:mhsstyret@skolekorpset.no

