Personvernerklæring
1. Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan
for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse, eller en
kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak
dataene.
All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for
eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en
kombinasjon av disse.
Notodden boligbyggelag, heretter kalt NOBO, er behandlingsansvarlig for
personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter,
og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for de formål som fremgår nedenfor. At
NOBO er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er NOBO som har ansvar og plikter
etter personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning knyttet til vern av
personopplysninger.

2. Hvordan får vi opplysninger om deg og hva bruker vi dem til?
KORT FORTALT: Det meste vi har av data om deg, er data du selv gir oss gjennom opprettelse
av medlemskap i NOBO, eller data som genereres når du registreres som andelseier i et
borettslag.
Personopplysningene vi har, bruker vi først og fremst til å gjennomføre avtaler vi har med
deg eller borettslaget du bor i (boende medlemmer) men også til å forbedre tjenestene våre,
forstå markedstrender og målrettede annonser.
Opprettelse av profil
Når du registrerer et medlemskap hos NOBO vil du oppgi personopplysninger som navn, adresse,
postnummer, e-post og telefonnummer.

3. Hvordan blir disse opplysningene delt?
Vi deler eller selger ikke opplysninger om deg til andre, NOBO benytter dataene kun til eget
bruk. Opplysninger legges inn i vårt driftssystem, som blir forvaltet av vår samarbeidspartner
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gjennom avtale med NOBO. Avtalen sikrer at opplysningene ikke blir tilgjengelige for andre.
Unntak er:
• Offentlige myndigheter som krever opplysninger, f. eks skatteetaten.
• Meglere som ber om boligopplysninger/restanse i fbm salg på oppdrag fra
andelseier.
• Dette vil være nødvendig for å gjennomføre avtalen med boligselskapet (gjelder kun
boende medlemmer)
Annet
Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med avtale inngått med
NOBO, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.
Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i
denne personvernerklæringen

4. Retting av sletting av personopplysninger
Det er viktig for oss at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du
oppdager feil, ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan
også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.
Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet
med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskap- og
bokføringslovgivningen.
For boende medlemmer vil opplysning om botid i leilighet ikke bli slettet, men opprettholdes
som historikk på eierforhold.

5. Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål knyttet til vår personvernerklæring kan du kontakte oss på:
Mail: personvern@notodden.bbl.no
Tlf: 350 29 010
Notodden Boligbyggelag, Storgata 51, 3674 Notodden.
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