
Informasjon om behandling av
personopplysninger i Educatia AS
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om behandling av personopplysninger i Educatia AS, ta kontakt med
oss via epost firmapost@educatia.no eller ring 51 73 10 00.

Formål
Formålet med behandling av personopplysninger i Educatia AS er å hjelpe
virksomheter (våre kunder) med å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetanse
hos sine ansatte, innleide og/eller hos kursdeltakere, enten for virksomhetens egne
interne formål, eller for å tilfredsstille myndighetskrav til dokumentasjon.

Personopplysninger som behandles
Skytjenestene til Educatia AS håndterer følgende informasjon:
• Kontaktinformasjon til personer (ansatte, kursdeltakere og administratorer)
som navn, epost-adresse og telefonnummer som er nødvendig for å
identifisere personen og sende meldinger vedrørende kurspåmeldinger og
annet til personen
• Brukerinformasjon som brukernavn, passord (kryptert), dato for sist
pålogging, etc som er nødvendig for at brukeren skal kunne logge seg på og
bruke våre tjenester
• CV-informasjon (utdannelse, arbeidserfaring, etc) knyttet til personer, som er
nødvendig for at våre kunder skal kunne få en oversikt over sine ansattes
kompetanse
• Informasjon om hvilke personer som er påmeldt hvilke kurs, og status på
gjennomføring av disse, som er nødvendig for å administrere
kurspåmeldinger via vår læringsplattform
• Informasjon om hvilke personer som har tatt kunnskapstester, svar på
spørsmål, og prøveresultater, som er nødvendig for å kunne sjekke og
dokumentere at en person har tilegnet seg kunnskap via et kurs

Grunnlag for behandling av personopplysninger
Behandlingsgrunnlaget er knyttet til våre kunders behov for å dokumentere sine
ansattes kompetanse, eller å kunne drive kursvirksomhet mot tredjepart.

Utlevering av personopplysninger
Personopplysninger vil aldri bli utlevert til tredjepart, med unntak av norske
myndigheter dersom Educatia blir rettslig forpliktet til slik utlevering.
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Oppbevaringstid
Opplysningene lagres så lenge virksomheten som eier dataene er kunde hos
Educatia. Etter at kundeforholdet avsluttes vil dataene bli slettet fra Educatia AS sitt
system.

Rett til innsyn, retting og sletting
Den enkelte person/bruker kan selv via sin systemtilgang logge seg på og se hvilke
opplysninger som er registrert om vedkommende. Personen kan rette
kontaktinformasjon hvis denne er feil. Educatia AS vil også bistå med sletting av
personinformasjon etter bekreftelse fra eier av dataene.

Klagerett
Personer som er registrert i Educatia AS sine løsninger har rett til å klage til
Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Automatiske avgjørelser (profilering)
Educatia AS benytter ikke personopplysninger til automatisk profilering av personer.

Andre formål
Educatia AS vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn de som er oppgitt
i denne erklæringen. Ikke under noen omstendigheter vil informasjonen bli
videresolgt eller brukt til reklame- eller markedsføringsformål.
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