
 

  

 

Samtykke 
 

Samtykkeskjema 

Samtykke til behandling av personopplysninger: 

 

 Ja, jeg samtykker til at Konsulentas kan behandle mine personopplysninger som beskrevet. 

 

Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Dersom 

samtykket trekkes tilbake vil opplysningene slettes, noe som blant annet innebærer at jeg ikke kan få gjenskapt 

(rekonstruert) denne informasjonen. 

 

Personverninformasjon: 

Behandling av personopplysninger 

Konsulentas er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger, og Kompetanse Norge har tilgang til de 

innhentede personopplysningene. 

 

Opplysningene blir behandlet i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679). 

Disse reglene gir deg som registrert en rekke rettigheter, de mest sentrale beskrives nedenfor. Reglene oppstiller også et 

krav om at ditt samtykke skal avgis samtidig som opplysninger om deg blir innhentet. 

 

Formål med behandlingen 

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg best mulig oppfølgning av ditt 

kundeforhold ved å tilby følgende tjenester: 

 

● Lettere identifisering av mulige feilkilder ved reklamasjon eller andre forhold som kan oppstå. 

● Mulighet for mottak av oppdatert og aktuell informasjon tilpasset din bruk hos Konsulentas. 

 

I tillegg har Kompetanse Norge ansvar for å gi Kunnskapsdepartementet kunnskap om Kompetansepluss, blant annet i 

form av oversikt over deltakelse og fordeling etter bransje, geografi, alder og kjønn. 

 

 

Personopplysninger som blir behandlet 

Kundeopplysninger som du fyller inn på registreringsskjemaet, disse opplysningene lagres i en egen kundedatabase. 

 

● Navn 

● Epost adresse 

● Telefonnummer 

● Alder 

● Kjønn 

● Utdanning 

● Om du er minoritetsspråklig 

 

Personopplysningene vil ikke bli benyttet til å gi deg tilpasset markedsinformasjon dersom du ikke på forhånd har krysset 

av for dette i samtykkeskjemaet 

 



 

  

 

Informasjonssikkerhet 

Konsulentas følger kravene til informasjonssikkerhet i forhold til krav i General Data Protection Regulation. 

 

I forbindelse med publikasjoner om Kompetansepluss-programmet vil ingen enkeltpersoner kunne identifiseres. 

 

 

Lagringstid 

Opplysningene blir lagret i maksimalt to år etter at disse er samlet inn. Hvis du trekker ditt samtykke tilbake, vil 

personopplysningene om deg vil bli slettet.  

 

Opplysninger som er nødvendige for faktureringsformål må Konsulentas iht. Regnskapslovgivningen oppbevare i 10 år. 

Arkivloven oppstiller også regler om lagring av opplysninger om deg som saksbehandles. 

 

Opplysninger som lagres etter krav i nevnte lover vil kun bli behandlet for slike formål og tilgangen til opplysningene vil bli 

sterkt begrenset. 

 

Rettigheter - mer informasjon 

● Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg og kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige 

opplysninger.  

● Du kan også begjære unødvendige opplysninger om deg selv slettet. 

● For personopplysningene du selv har gitt, har du rett til å få utlevert eller overført dette i strukturert, alminnelig, og 

maskinlesbart format. 

 

Ved forespørsel om dette har vi 1 måned på å besvare og det vil ikke føre med seg noen kostnader for deg. 

 
Innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan begjæres skriftlig og kan sendes til 
post@konsulentas.no eller eventuelt per post til Konsulentas AS, Dronningensgate 2A, 4610 Kristiansand. På 

Konsulentas.no kan du lese mer om hvordan personopplysninger blir behandlet. Dersom du ikke lenger ønsker å være en 

registrert kunde, kan du når som helst trekke samtykke tilbake ved å kontakte Konsulentas på e-post, post eller telefon.  

 

 

 

 

 

Dato  Sted  Underskrift 


