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PERSONVERNERKLÆRING FOR ABONNENTER PÅ TIDSKRIFTER  

Rektor Vidar L. Haanes er på vegne av MF behandlingsansvarlig for vår behandling av 
personopplysninger.   

PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES 

 
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre abonnenter; 

navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsdato. 

FORMÅL MED BEHANDLINGEN  

 
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser som utgiver etter avtale 
med deg som abonnent.  

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med 
disse forpliktelsene via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.  

GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN  

 

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse benyttes for å oppfylle 
abonnementsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 
Art 6 nr. 1 (b) og (c). 

Du kan når som helst stoppe ditt abonnement.  

Der du har samtykket til det, kan opplysningene benyttes til å gi deg informasjon i tilknyttet 
med ditt abonnement via e-post, telefon eller SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er 
personopplysningsloven.  

Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.  

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER  

Vi lagrer de opplysningene du oppgir når du tegner abonnement, enten dette skjer via 
webskjema, e-post eller ved telefonhenvendelse. 

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER  

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre 
samarbeidspartnere: Trykkeri og posten. 
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SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER 

 
Opplysninger som benyttes ved abonnement, anonymiseres ved abonnementets opphør.  

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE  

 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende 
forskrifter. Vi gjør oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne 
personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.   

Sletting, retting og oppsigelse av abonnementet kan du også selv gjøre via «Min Side». 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 

INFORMASJONSSIKKERHET 

 
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll samt 
ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.  

KONTAKTPERSON FOR PERSONVERN 

Vår kontaktperson for personvern er seniorrådgiver Berit Widerøe Hillestad 
(personvern@mf.no). 

KONTAKTINFORMASJON 

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, samt spørsmål om retting og sletting 
kan sendes skriftlig til 

e-post: personvern@mf.no 

eller til 

MF vitenskapelig høyskole, PB 5144 Majorstuen, 0302 Oslo 

 

 


