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Vår bruk av dine opplysninger reguleres av den til enhver tid gjeldende personvernloven.  

Med personopplysninger mener man alle opplysninger som kan knyttes til en bestemt person. 

Det kan være alt fra navn, fødselsdato, e-postadresse til telefonnummer. Behandlinger av 

personopplysninger henviser til all type bruk av opplysningene slik som å samle inn, lagre, 

bruke og slette. 

1. Hvem er behandlingsansvarlig? Dysterjordet andelslandbruk SA ved styreleder er 

behandlingsansvarlig. Den daglige oppfølgingen av behandlingen av 

personopplysningene er lagt til andelslandbrukets daglige leder.  

2. Hva er formålet? De personopplysningene vi samler inn brukes alene for å administrere 

medlemskapet i andelslandbruket. 

3. Hva er det rettslige grunnlaget? Behandlingsgrunnlaget er samtykke.  

4. Hvilke personopplysninger behandles? Vi samler inn følgende opplysninger om deg: 

Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjønn og fødselsdato. I tillegg samler vi 

inn og lagrer informasjon om den enkeltes deltakelse på aktiviteter og kjøp, f.eks. via 

aktivitetskalenderen. 

5. Hvor hentes opplysningene fra? Alle opplysninger som samles inn oppgis av den 

enkelte deltaker selv, eller andre i samme husstand. 

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? Det er frivillig å delta i Dysterjordet 

andelslandbruk SA. 

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter? Ingen av de opplysninger som vi samler inn 

vil bli delt med andre utenforstående. Vi vil imidlertid, dersom du har gitt oss tillatelse til 

det, dele kontaktopplysningene til medlemmene med hverandre slik at det skal være 

enkelt å komme i kontakt med for hverandre, f.eks. for å avtale høsting. 



8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? Alle de opplysninger vi samler inn om 

medlemmer samler vi via løsningen Rubic. Denne løsningen driftes av selskapet Rubic 

AS. Dysterjordet andelslandbruk SA har inngått en databehandleravtale med Rubic AS 

om denne driften.  

Ved utmelding vil vi beholde opplysningene om deg, dersom du ikke uttrykkelig ber oss 

om å slette dem. Dette er for at vi skal kunne gi deg eventuelle fordeler dersom du ønsker 

å melde deg inn i Dysterjordet andelslandbruk SA igjen på et senere tidspunkt. 

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?  

Du kan til enhver tid gå inn i Rubic og se hvilke opplysninger vi har lagret om deg, slette 

eller korrigere opplysningene.  

10. Hvordan sikres opplysningene? https://rubic.no/betingelser-rubic-as2017_2018_2019/ 

11. Kontaktinformasjon. Du kan få svar på dine spørsmål om hvordan dine opplysninger 

blir behandlet ved å kontakte oss på: andelslandbruk@dysterjordet.no 

 

 


