Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forteller hvordan Sportica samler inn og
bruker personopplysninger (opplysninger som kan knyttes til
enkeltpersoner) i forbindelse med medlemskap på tjenester som tilbys
innenfor virksomheten.
Bruk av Sportica sine Internett sider
All kommunikasjon og transaksjoner mellom din datamaskin og Sportica
sin server foregår over sikker kryptert linje (SSL).
Ved inngåelse av medlemskap så registrerer man selv personopplysninger
via Sportica sin Internett side. Innen registrering av opplysningene utføres
blir du verifisert gjennom en påloggingskode som sendes på SMS til din
mobiltelefon.
Registrering, bruk og lagring av personopplysninger
Sportica samler inn og behandler personopplysninger for å kunne oppfylle
inngåtte kontrakter med medlemmer og ansatte.
Når du blir medlem av Sportica registreres følgende opplysninger om deg i
medlemsregisteret: navn, fødselsdato, kjønn, adresse, telefonnummer, epost adresse, dato for innmeldingen og kontonummer.
Når du som medlem besøker senteret registreres besøket ditt i et
adgangskontroll system. Noen fellesarealer i senteret er overvåket med
kamera.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer og lagres
innenfor EU/EØS området.
Sikring av personopplysninger?
Sportica vil behandle opplysningene på en trygg måte og i henhold til
personopplysninglovens krav om integritet, konfidensialitet og
tilgjengelighet.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg til noen
utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a.

Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,

b.
c.

Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller

d.

Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Sportica gjør tilgjengelig
ovennevnte personopplysninger for virksomheter som etter avtale med
Sportica forestår den tekniske eller administrative driften av våre
tjenester. Der dette påkreves vil personvernet være regulert gjennom en
databehandler avtale mellom Sportica og virksomheten.
Sletting
Videodata fra kamera vil senest slettes innen 7 døgn etter opptak.
Alle adgangsregistreringer på ditt medlemskort og e-post korrespondanse
vil slettes ved innbetalt og avsluttet medlemskap. Dette gjelder dog ikke
data som periodisk må beholdes av hensyn til andre lovverk. Det mest
relevante her er oppbevaringsplikt i henhold til gjeldende regnskapslov.
Behandlingsansvarlig
Det er Sportica, ved daglig leder, som har hovedansvaret og er
behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for personopplysningene.
Dine rettigheter
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Sportica har
registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.
Henvendelser
Du kan ta kontakt med oss på e-post post@sportica.no dersom du vil ha
mer informasjon om Sporticas behandling av personopplysninger.

